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పశ్రారభసతే న ఖల విఘన్నిభయేన నీచెమై:
పశ్రారభస విఘన్నినహతా విరమముంతి మధాస: ।
విఘమైఘ: పున: పునరపి పునరపి పత్రుతిహనసమాన:

పశ్రారబబ్ధమతతమ జన న పరితసజముంతి ॥
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భావముం: ఆటముంకల ఎదురవుతాయన భయపడి, కొముందరు పనులను అసల చేపటస్టురు.  అటల ముంటి వారు 
అధమల. మరి కొముందరు పనులను చేపటిస్టు, ఆటముంకల ఎదురమైనపుప్పుడ మధసలోనే వదిలపెడతారు- వారు 
మధసమల. ఇక ధీరుల అనబడేవాళళ్ళు ఆటముంకలననన్నిటినీ అధిగమససూత, తమవమైన ధమైరస సాహసాలవలల 
ఉతాత్సాహవముంతలమై మముందుకు సాగతారు. అటల ముంటి జజ్ఞానుల పశ్రారబబ్ధముం గరిముంచి పటిస్టుముంచుకరు.

మధువా మముంజతి బాలో, యావ పపముం న పచచ్చుతి।
యద చ పచచ్చుతి పపముం, బాలో దుకకముం నగచచ్ఛతి॥

చెడ పన యొకక్క ఫలతముం లభముంచేవరక, మసూరుకడ ఆ పనన 'తియసది' అనుకుముంటసూ చేససూతనే పోతాడ. ఎపుప్పుడమైతే ఆ 
పపముం పముండి ఫలతాలనసత ముందో అపుప్పుడ వాడ దు:ఖముంలో మనగిపోతాడ.

ఆరముంభముంపరు నీచ మానవుల విఘన్నియాస సముంతత్రుసత లమై;
యారముంభముంచి పరితసజముంచెదరు విఘన్నియతత లమై మధసమల్ ;
ధీరుల్  విఘన్ని నహనసమానులగచున  ధధృతసనన్నితోతాత్సాహులమై
పశ్రారబాబ్ధ రర్థమలజజగిముంపరు సమ! పత్రుజజ్ఞా నధుల్  గావుతన !

సముంసక్కధృత మసూలముం
(భరత ధృహరి) 

తెలగ అనుసరణ
(ఏనుగ లక్ష్మణ కవి) 
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బికక్కమొహాల
ఏదో అయముంది చిటిస్టు పిలలకి.

అమమ్మ పలే తాగతోముంది ఇముంక.

ఎలకల కనపిముంచిన వాటి వముంట పరిగెతతటలదు.

"పిచిచ్చుది!  ఎటల  బతకుక్కముంటముందో  ఏమో!  కనీసముం
ఎలకల వముంటపడటముం కడా రాదు!"  అన విచార
పడిముంది అమమ్మ పిలల  

అయన ఏమలభముం లేదు. చిటిస్టుపిలల మారలేదు. "ఇకతపప్పుదు" అన ఒక రోజన అమమ్మ దనన్ని
డాకస్టురు పిలల దగగ్గరికి తీసకెళలముంది.

డాకస్టురు పిలల దనన్ని పరీకముంచిముంది:  ఎలకనొక దనన్ని ఆ గదిలో వదిల చసూసిముంది.  చిటిస్టుపిలల బికక్క
మొఖముం వేసకొన కరుచ్చునన్నిది తపప్పు, కదలేలదు - మదలేలదు. 

"నజమే చిటిస్టు పిలలకి  ఏదో అయముంది"  అన తేలచ్చుముంది డాకస్టురు.  ఆకల పెరిగముందుకు మముందుల
రాసిముంది.

చిటిస్టుపిలల  ఇపుప్పుడ అమమ్మపల ఇముంక ఎకుక్కవ తాగతోముంది. 

అమమ్మ ఇముంక బకక్కగా అయసముంది. 

"ఇదముంటి?!  ఎలకలన్ని పటిస్టు తినే వయసొచిచ్చున ఇముంక న
మద  ఆధారపడతోముంది?  దీనకి  పలవస్వాలేక   నపన
అవుతోముంది.  ఇక  నవలలకదు!"  అన  ఓరోజన  తనకు
ఎదురమైన అవస్వాపిలలతో మొరపెటస్టు కునన్నిది అమమ్మ. 
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అనుభవముం గల  అవస్వా  పిలల  నవిస్వాముంది:  "పిచిచ్చుదన!  తపప్పుముంతా నీలోనే ఉముంది.  నువుస్వా దనకి
ఎలకల వముంట  పడటముం అసల నేరప్పునే  లేదు కద!  ఆ పనలో ఎముంత మజ ఉముంటముందో
ఏమాతత్రుముం తెలీదు దనకి!  అముందుకన,  ఓ పన చెయస-  అది చసూససూతముండగా ఎలకలన్ని పటస్టు క
నువుస్వా.  నువుస్వా చేస ఆ పనలో చాల ఉతాత్సాహముం, పటస్టు దల చసూపిముంచాల. ననున్ని చసూసి దనకి
ఉతాత్సాహముం రావాల.  ఒకక్కసారి అటల  ఆ పనలో సముంతోషముం ఉముందన అరర్థమమైతే ఇముంక మ పిలల నీ
వముంట  ఉముండమనన్ని  ఉముండదు.  ఎపుప్పుడూ  ఇముంక  ఎలకల  వముంట  పోతముంది-పత్రుయతిన్నిముంచు!"

అనన్నిది.

అమమ్మ పిలలకి ఆ మాట నచిచ్చుముంది. వముంటనే అమల పరచిముంది. 

వారముం   తిరిగ  సరికలల  చిటిస్టు  పిలల  మారి  పోయముంది!

ఇపుప్పుడది  రోజకు  ఓ  పది  ఎలకలన్ని,  తముండలీన్ని
పడతనన్నిది.  పలకసముం అమమ్మన వేధిముంచటముం అయతే
పూరితగానే మానేసిముంది!

పిలలల కడా ఇముంతే.  వాళల  చేస  పనులోలనసూ,  చదివే
చదువులోలనసూ  సముంతోషముం  ఉముందన  అరర్థమమైముందముంట,

అపుప్పుడిక వాళలన ఆపేదముంటసూ ఏదీ  ఉముండదు; చదవమన
వముంటపడే అవసరమసూ ఉముండదు; వాళల ఆరోగసముం కసముం,

వాళల ఆనముందముం కసముం వాళల   పన చేసాత రు! 

ఎటొచచ్చు ఆ పనులీన్ని, చదువులీన్ని ఉతత్సాహభరితాలగా తీరిచ్చుదిదద్దటముం పెదద్దల బాధసత, మరి. 

పిలలల పనులన్ని, చదువులీన్ని అటల  తీరిచ్చుదిదుద్ద తనన్ని పెదద్దలకు నమసాక్కరాలతో, 

కొతతపలల బధృముందముం.
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కరిగిన అహముం
రచన : విషష్ణుతేజ, 8 వ తరగతి, కత్రు స్ వర్ర్డ్ ససూక్కల్ , గముంటసూరు.

మారుప్పు చేరుప్పుల : కొతతపలల

అనగనగా ఒక పెదద్ద రాజసముం. ఆ రాజసనకి ఒక
రాజ ఉముండేవాడ. అతన పేరు శసూరసనుడ.

శసూరసనుడికి చాల పెదద్ద  కట ఉముండేది.  ఆ
కట నముండా బముంగారముం ఉముండేది. 

రాజ పత్రుజలను హిముంసిముంచి వాళళ్ళు దగగ్గర నుముండి
కపప్పుల  వససూల  చేసవాడ.  'పనున్నిల
కటస్టుముందుకు  సరిపడా  పముంటల  వాళళ్ళుకు

పముండాయా,  లేద'  అన చసూసవాడ కదు.

'ఈ  పత్రుపముంచముంలో  తన  కముంట  గొపప్పు  వాడ
లేడ' అన అనుకునేవాడతను. 

సహజముంగానే  అటల ముంటి  రాజలకు  యుదబ్ధముం
అముంట  చాల ఇషస్టుముంగా  ఉముంటముంది.  ఒకసారి
పొరుగ  దశముం  మద  యుదబ్ధముం  చేయాలన
పత్రుకటిముంచాడ శసూరసనుడ.  ఆ దశముం వాళళ్ళు
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ఇతనన్ని  ధమైరసముంగా  ఎదురక్కనన్నిరు  కనీ,

చివరికి ఇతనే గెలచాడ.

దముంతో   శసూరసనుడి   అహముంకరానకి  పటస్టు
పగాగ్గల  లేకుముండా  అయముంది.  అతను
చేయముంచిన  ఆ  యుదబ్ధముంలో  అనేకమముంది
సెమైనకుల  మరణముంచారు;  వారి
కుటముంబాలనీన్ని  వీధిన పడార్డ్ య. 

అయన యుదోబ్ధనమ్మదముంలో మనగిన
శసూరసనుడికి,  'సెమైనకుల  తనవారు'  అనే
ఆలోచనే  లేదు!    'తను  గెలవాల'  అనే
పటస్టు దల వలల,  పత్రుజల,  సెమైనకుల అముందరసూ
పరాయ వాళళ్ళు అయాసరు!

ఒక  రోజన  అతను  ఎపప్పుటిమాదిరే  గరత్రుముం
ఎకిక్క  అడవికి  బయలదరి  పోయాడ,

వేటడేముందుకు.  అసలమైతే  రాజల  పత్రుజల
సమససలను వినల;  వాటిన పరిషక్కరిముంచాల.

ఇపుప్పుడ  కత్రు రమధృగాల  సమససలేమ  లేవు:

అయన  శసూరసనుడి తీరు అముంతే.

అడవిలో  అతనకి  జముంకల,  కుముందళళ్ళు
మాతత్రుముం  ఎదురయాసయ.  అవనీన్ని  తనన
చసూసి  బెదిరి  పరుగ  పెడతముంట,  అతన
చేతల  దురద  పెటస్టు య.  చివరికి  ఓ
కుముందలన  చముంపేముందుకు  బాణానన్ని
ఎకుక్కపెటస్టు డ.                      

***

అముంతలో అతనకి కళళ్ళు తిరిగినటల  అయముంది.

ఎవరో   ఋషి  వచాచ్చుడ-  ఎకక్కడినుముండ,

మరి?! "కుముందలన చముంపదుద్ద !" అనన్నిడ. 

"ఇది న రాజసముం;  ఇకక్కడ నేను న ఇషస్టుముం
వచిచ్చునటస్టు  చేసాత ను-  నువస్వావరు,  ననున్ని
ఆపడానకి?" అనన్నిడ రాజ, ఆవేశముంగా. 

ఋషి నవాస్వాడ. "ఆలోచిముంచు.  నీ రాజసముంలో
పత్రుజలముంతా  నజనకి  నీ  పిలలలే.  ఇకక్కడి
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జముంతవులనీన్ని ననేన్ని నమమ్మకొన జీవిసెస. పత్రుజలన్ని
వేధిముంచటముం,  జముంతవులన్ని  చముంపటముం-  అదముం
గొపప్పు?"  అనన్నిడ.  అయన  శసూరసనుడి
మనస  మారలేదు.  "పత్రుకక్కకు  జరుగ.

లేకపోతే బాణముం నీకే తగలత ముంది" అనన్నిడ.

"ఇదిగ,  న మాట వినకపోతే  నీకు పుటస్టు-
బోయే  పిలలల  పముందుల  వలే  పుడతారు"

అనన్నిడ రుషి.  శసూరసనుడ గటిస్టుగా నవేస్వాసి,

“చసూదద్ద ముం" అముంటసూ కుముందలన చముంపేసాడ!

అతను రాజధానకి తిరిగి వళళ్ళు సరికి 'రాణకి
కవల పిలలల పుటస్టు రు'  అన వారత  వచిచ్చుముంది.

వముంటనే రాజ ఉతాత్సాహముంగా పత్రుససూతి గధృహముం

వమైపుకు వళళ్ళుడ-  రాణన పలకరిముంచేముందుకు,

తన పిలలలన్ని చసూసముందుకు!   తీరా చసూసత  ఆ
పిలలల  ఇదద్దరసూ  రముండ  చిటిస్టు  చిటిస్టు  పముంది
పిలలలల గా ఉనన్నిరు!  

శసూర  సనుడికి  మతి  పోయముంది.  గిరుత్రు న
వనకిక్క  తిరిగి  తన  పశ్రాసాదనకి
వళళ్ళుపోయాడ.  అయన  అతన  మనస
మనసలో  లేదు:  "తన  పిలలల  అల
ఉముండేముందుకు వీలేలదు.  ఎముందుకు అవుతారు,

అలగ?!”  మళళ్ళు  ఓసారి  పత్రుససూతి  గధృహానకి
వళళ్ళు చసూసకునన్నిడ.

నజమే-”  రముండ చిటిస్టు  చిటిస్టు  పముంది పిలలల!-

"కుదరదు-  అవి అటల  ఉముండే వీలేలదు!”  అన
అతన మనస అరిచిముంది.  ఆవేశముం వచిచ్చుముంది.

చరుత్రు న  కతిత  దసూశడ.  పముంది  పిలలలన్ని
రముండిటినీ చేతోత పటిస్టు ఎతాత డ-  చముంపేదద్ద మన.

కనీ  వాటి  మఖాలోల  అతనకి  తనే
కనపిముంచాడ.  వాటి  కళలలో  తన  రాణ!

శసూరసనుడి కళళ్ళు నీళలతో నముండిపోయాయ.

కతిత అతన చేతిలోముంచి జరి పడిముంది... 

***
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తెలవి  వచేచ్చుసరికి  శసూరసనుడ  ఇముంక
అడవిలోనే ఉనన్నిడ-  రాజసనకి పోనే లేదు,

ఇముంక!  అతన కళళ్ళు  ఎదురుగానే కుముందళళ్ళు
చెముంగ  చెముంగన  ఎగరుతనన్నియ,  జముంకల
గముంపుల పోతనన్నియ నరర్భయముంగా.  అతన
చేతిలో న ధనురార్బాణాల కిత్రుముంద పడి ఉనన్నియ.

చితత్రుముంగా,  ఇపుప్పుడ ఆ జముంతవులనన్నిటిలోనసూ
తన పత్రుతిబిముంబముం కనపిసతముంది అతనకి.

వాటిన వేటడాలనే ఆలోచనే లేదు అతనలో.

అతనక  నదద్రలో  ఉనన్నిటల  వనకిక్క  తిరిగి
వచాచ్చుడ రాజసనకి. 

"జయమ  జయమ  మహారాజ!  మన
రాజసనకి  యువరాజల  వారు  పుటస్టు రు!

చముందద్రబిముంబముం  లముంటి  మఖముం!  అచుచ్చుగా
తమరి  పోలక!"  అన  సముంతోషముంగా
సాస్వాగతిముంచారు పురోహితల.  పత్రుజలముంతా ఆ
సరికే పముండగలోల మనగి ఉనన్నిరు! 

శసూరసనుడ వళళ్ళు రాణన, కొడకును చసూసి
వచాచ్చుడ.  కొడకు  పముందిలగా  లేడ-

మామసూలగానే ఉనన్నిడ- చాల అముందముంగా,

అచుచ్చు తన లగానే!  కనీ ఎముందుకన,  తనే,

పూరితగా మారిపోయాడ...  తన అహముం ఏదో
కరిగిపోయముంది! 

శసూరసనుడికి  ఇపుప్పుడ  పత్రుజలముందరిలోనసూ
సస్వాయముంగా  తనే  కనపిసత నన్నిడ!  పూరితగా
పత్రుజల  మనషి  అయపోయాడ  అతను.

అటపెమైన అతను తన సముంపదన యావతసూత
కేవలముం  పత్రుజల  మేల  కసమే  వినయోగిముంచి
'మముంచి రాజ' అనపిముంచుకునన్నిడ.

 డాకస్టుర్  : ఏమయాస  , ఇదమమైన పదద్దతిగా ఉముంద  ? ఫీజగా నువిస్వాచిచ్చున చెక  బౌనత్సా అయస తిరిగి వచిచ్చుముంది.!

 పేషముంట  : మరి కిత్రుతముం సారి మరు నయముం చేసిన  రోగముం నకు మళళ్ళు తిరిగి వచిచ్చుముంది గద సార్?!
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ఆశల చెటస్టు  కథ
అబార్బా!  'దురాశ దు:ఖానకి చేట ' అన ఎనన్ని రకలగా చెపుప్పుకవచచ్చు, కద?! 

రచన: అసిఫ , 7 వ తరగతి, పత్రుభుతస్వా ఉనన్నిత పఠశల, చెనేన్నికొతతపలల, అనముంతపురముం జలల .

అనగనగా ఒక ఊళల  వముంకటశ్రావు అనే లరీ
డమై డవరు  ఒకడ  ఉముండేవాడ.  అతనకి  ఒక
సొముంత లరీ ఉముండేది. 

దసూరపశ్రాముంతాల  అడవులోల  ఏపుగా  పెరిగిన
వదురును  కొటిస్టుముంచటముం,  లరీలో  ఆ
వదురును  తీసకొచిచ్చు,  తమ  పటన్నిముంలోన
వాసపరులకు అమమ్మటముం అతన వధృతిత.  అటల
ఒకసారి  వదురు  కసముం  వతకుతసూ

వతకుతసూ  అతను  దరి  తపిప్పు,  ఎకక్కడిక
వళళ్ళుపోయాడ.  అకక్కడ అరర్థముంతరముంగా అతన
లరీ  ఆగిపోయముంది.  ఎముంత  పత్రుయతిన్నిముంచిన
ఇక కదలలేదు. 

సమయముం సాయముంతత్రుముం  6:30  అవుతనన్నిది.

కీకరణసముం,  ఇపప్పుటల  వేరే  ఏ  వాహనమసూ
అటవమైపుకు వచేచ్చు అవకశముం లేదు.  అతను
చాల నరాశ పడిపోయాడ.
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పెమైపెచుచ్చు దగగ్గరినుముండే ఏనుగల ఘముంకరాలసూ,

సిముంహాల గరజనలసూ వినబడతనన్నియ. చకటి
పడతముండగా వముంకటశ్రావుకు భయముం వేసిముంది.

లరీలో  పడకవచుచ్చు;  కనీ  'ఏ  ఏనుగలో
వచిచ్చు,  లరీతో  సహా  తనను  నెటస్టుసత?'  అనన్ని
ఊహ ఒకటి అతనకి నదద్రపటస్టునవస్వాలేదు. 

ఆ గముందరగళముంలో అతను కొముంత సపు
బయట  ఓ  చెటస్టు  మద  పడకునేముందుకు
పత్రుయతిన్నిముంచాడ. 'కొముండచిలవల చెటల మద
ఉముంటయట-'  అన  ఆలోచన  మొదలమైముంది.

ఇక రాతత్రుముంతా నదద్రలేదు.  

బారడ  పొశ్రాదద్దకక్కక  కళళ్ళు  తెరవిన
వముంకటశ్రావుకు  తనవమైపే  చసూసత నన్ని  ఋషి
ఒకడ కనపిముంచాడ.  అతను వముంటనే చెటస్టు
దిగి ఋషిన చేరి,  'సాస్వామ!  ఇది న లరీ.

నేను,  న  లరీ  ఇదద్దరముం  ఈ  అడవిలో
ఇరుకుక్కపోయాముం.  రాతత్రుముంతా  భయముం
గపిప్పుటలనే  బద్రతికముం-  దగగ్గరోల  జనవాసాల
ఏమనన్నియో  తెలీదు-  కపడముండి'  అన
మొతత కునన్నిడ. 

"నయన! ఇకక్కడికి దగగ్గరోల మానవసముంచారముం
ఉముండే పశ్రాముంతాలే లేవు. నువుస్వా అడవిలో చాల
దసూరమే  వచిచ్చునటల నన్నివు.  సాధారణముంగా
ఇటవమైపుకు మనుషల ఎకుక్కవగా రారు- నీ
లరీకి  మరి  ఏముం  సమసస  వచిచ్చుముందో ఏమో,

పరిషాక్కరముం నువేస్వా కనుకక్కవాల. ఏమముంట, ఆ
సమసస  తీరేవరక  నువుస్వా  నతోపట
ఉముండచుచ్చు;  నేను పెటస్టుదడ తినచుచ్చు;  ఇకక్కడే
ఏ  గహలోన  పడకవచుచ్చు!"  అనన్నిడ
ఋషి.

"సరే"  అనన్నిటల  తల  ఊపడ  వముంకటశ్రావు.

"సరే మరి.  కొముంచెముం ఆగ-  నీకసముం ఏమమైన
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తెచిచ్చుపెడతాను"  అన  ఋషి  వళళ్ళు  కొనన్ని
'సస్వాటత్సా '  తీసకొచాచ్చుడ.  బాగా  ఆకలగొన
ఉనన్నిడేమో,  వముంకటశ్రావు  ఆవురావున
తినేసాడ అనన్నిటినీ. 

ఆ  తరాస్వాత  ఋషి  మముంచి  భోజనముం  తెచిచ్చు
పెటస్టు డ.  దనన్ని  తినన్ని  వముంకటశ్రావుకు  అది
అమధృతమే అనపిముంచిముంది. భోజనముం చేసి కొముంత
సపు  విశశ్రాముంతి  తీసకునన్నిక,  లరీ  రిపేరు
మొదల పెటస్టు కునన్నిడ వముంకటశ్రావు.

ఋషి  తన  మాటను  నలప్పుకునన్నిడ.

పత్రుతిరోజూ మసూడపూటల చకక్కన ఆహారముం
తెచిచ్చుపెటస్టు డ. పత్రుతి పూట ఏవో కొనన్ని  సస్వాటల
కడా తెచేచ్చువాడ.  వముంకటశ్రావు కడా లరీ
సమససను  పరిషక్కరిముంచేముందుకు  చితతశుదిబ్ధతో
పన  చేసాడ.  అల  ఐదరు  రోజల
గడిచాయ. 

ఆ రోజన ఋషి అతనకసముం చకక్కన ఆపిల్
పళళ్ళు తీసకు వచాచ్చుడ.  వముంకటశ్రావు వాటిన
తీసకొన,  "అయాస!  తమరు  నకు ఇముంత
మముంచి భోజనముం పెడతనన్నిరు; రోజూ సస్వాటల
కడా తెచిచ్చు ఇచాచ్చురు-  ఇపుప్పుడ ఈ  ఆపిల్

పళళ్ళు!  ఇవనీన్ని  అడవిలో  దొరికేవమైతే  కదు.

చసూడగా  తమరికి  ఏవో  మహిమల
ఉనన్నియన  నకు  అనపిసత ముంది.  అవేవో
నక నేరప్పుముండి" అన పశ్రాధేయపడార్డ్ డ.

"నయన!  ఏ  పనెమైన  సస్వాయముం  కధృషి  వలల
జరగాలత్సాముంద తపప్పు, మహిమల ఎవరికీ మేల
చేసి ఉముండలేదు ఇపప్పుటివరక.  లేకపోతే నీ 
లరీన నేనే బాగచేసి ఉముండన?  నేను చాల
మామసూల  మనషిన"  అనన్నిడ  ఋషి
మరలపోబోతసూ.

కనీ  వముంకటశ్రావు  వదలేలదు.  ఆ  రహససముం
తనకు చెపప్పులత్సాముందనన పటస్టు బటస్టు డ.

చివరికి  ఋషి  రహసస ముం  చెపేప్పుసాడ-

"బాబసూ!  ఇకక్కడికి  కొదిద్ద  దసూరముంలో  ఒక
'ఆశల చెటస్టు '  ఉముంది.  ఆ చెటస్టు  కిత్రుముంద నలబడి
ధమైరసముంగా ఎవరు ఏముం కరితే దనన్ని ఇసత ముందది.

అయతే  అనుమానసత  మటకు,  ఆ
అనుమానలేన్ని  నజముం  చేసత ముంది-  జగత్రుతతగా
ఉముండాల! అముంతేకక, అది సధృషిస్టుముంచే వసత వుల
ఉముండేది కొనన్ని గముంటలపట మాతత్రుమే.  కొదిద్ద
సపటల అనీన్ని మాయమమైపోతాయ" అన.
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ఆయన చెపిప్పున గరుత లన్ని పటస్టు కొన వముంకటశ్రావు
ఆ చెటస్టు  దగగ్గరికి వళళ్ళు "న లరీ బాగెమైపోయ,

దనలో  పటస్టుముంత  వదురు  రావాల"   అన
కరుకునన్నిడ.  మరుక్షణ ముం  లరీ  బాగెమైముంది;

దన నముండా వదురు తయారమైముంది! 

వముంకటశ్రావు మఖముం వలగిముంది. "ఋషి బలే
మోసముం  వాడ.  ఆయన  ఈ  సముంగతినేదో
మముందుగానే  చెపిప్పు  ఉముంటనేమ?!"

అనుకునన్నిడ.  లరీ  ఎకిక్క
బయలదరుతసూముండగా  "ఈ  లరీ
బాగముండేది  మరో కొదిద్ద  గముంటల  మాతత్రుమే.

ఆలోగా  అడవి  దటకపోతే  మరలగ?";

"మరి ఈ లరీలోన వదురుకడా,  ఉముండేది
కొదిద్ద  గముంటలే  కద?!  ఆ  తరాస్వాత  అది
మాయమమైపోతముంది!  ఏముం  లభముం?"  అన,

అతనలో ఆలోచనల మొదలయాసయ.

దముంతో  అతను  ఒక  నశచ్చుయానకి  వచిచ్చు,

మళళ్ళు  చెటస్టు  దగగ్గరికి  వళళ్ళు  నలబడార్డ్ డ:

"నువుస్వా  కకటి  వేత్రుళలతో  సహా  పెకిల,  న
లరీలోకి వచేచ్చుయాల" అన కరుకునన్నిడ. 

మరుక్షణముం  చెటస్టు  వేత్రుళలతో  సహా  పెమైకి  లేచి,

అపప్పుటికే వదురుతో నముండగా ఉనన్ని లరీపెమైకి
వచిచ్చు  కరుచ్చునన్నిది.  లరీ  ధబుకుక్కన
అణగిపోయముంది,  అయతే  మరిసిపోతనన్ని
వముంకటశ్రావు దనన్ని గమనముంచే దశలో లేడ-

లరీన అతను ఇపుప్పుడ చాల ఉతాత్సాహముంగా
బయలదరదీసాడ- "ఈ చెటస్టు  ఇక నతోట
ఉముంటముంది.  నేను  దీనన్ని  వనకిక్క  పోనవస్వాను.

మా ఇముంటల  నటకుముంటను.  ఎనన్నిముంట అనన్ని
కరికల  తీరుచ్చుకుముంటను!  ననున్ని  మముంచిన
వాడ లేడ!" అనుకుముంటసూ. 
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అయతే బరువు ఎకుక్కవమైన లరీ మముందుకు
కదలకపోవటమే  కదు,  అటసూ  ఇటసూ
ఊగటముం కడా మొదల పెటిస్టుముంది... 

"అయోస!  పలీస్టు  కొడతముంద,  ఏముంటి?"

అనుకునన్నిడ  వముంకటశ్రావు  కముంగారుగా.

అముంతే! క్షణముంలో లరీ పలీస్టు కొటిస్టుముంది. వదురలనీన్ని
మద పడిన వముంకటశ్రావు ఇక లేవలేదు! 

ఆశల ఆ చెటస్టు  మటకు దొరిల కిత్రుముంద పడిముంది-

కొదిద్ద  సపటల  మళళ్ళు  ఎకక్కడముండేది  అకక్కడికి
చేరుకునన్నిది!

ఇది కొతతపలల వముందో పుసతకముం!

గమనముంచారా? ఈ పుసతకముంలో అనన్ని కథలసూ పిలలల వాశ్రాసి పముంపినవే!  కథలకు బొమమ్మల  వేసిన  
వాళళ్ళు కడా పిలలలే! ఈ బాల చితత్రుకరుల అముందరసూ అనముంతపురముం రాధా ససూక్కల్ లో ఏడ-

ఎనమది-తమమ్మదో తరగతల చదువుతనన్నిరు.  అనుకుముంట, వాళళ్ళు లగానే మరసూ బొమమ్మల 
వేయచుచ్చు;  మరసూ కథల రాయచుచ్చు!

పిలలలను కలవటముం, వాళల చేత తెలగలో కథల రాయముంచటముం, బొమమ్మల వేయముంచటముం, వాళళ్ళు  
పముంపిన కథలన్ని,  బొమమ్మలన్ని  సరిదిదిద్ద  మగతా పిలలలముందరికీ  నచేచ్చుటల   పుసతకలగా తయారు 
చేయటముం, దనకసముం ఓపెన  సరుత్సా  ఉపకరణాలను వాడటముం, కథలన్ని అముందరసూ ఉచితముంగా 
చదువుకునేటల  ఇముంటరన్నిట లో  పెటస్టుటముంతోపట,  కొనన్ని పత్రుతల అచుచ్చు వేసి,  ఇషస్టుపడిన వాళలకు 
అముందిముంచటముం మాకు ఇషస్టుముం.  ఇపప్పుటి వరక వచిచ్చున వముంద పుసతకలోల యాభమై పుసతకల పత్రుతల 
మాతత్రుముం మా దగగ్గర లభసత నన్నియ పత్రుసత తముం.  మగిలనవాటిన ఇముంటరన్నిటల  చదువుకవలసిముంద.

ఈ పనులనీన్ని ఎముందుకు? ఎముందుకముంట ఇవి అముందరికీ మేల చేసాత య కబటిస్టు! ఇటల  అముందరి మేలసూ 
కరి చేస పనులోల మ శకిత కొదీద్ద మరసూ పలపముంచుకముండి.  బాగా చదవముండి!  బాగా గీయముండి! బాగా 
రాయముండి!  నవస్వాముండి!  ఆలోచిముంచముండి!  చకక్కగా పడముండి! మముంచి పౌరులగా ఎదగముండి!

పిలలల కథల పత్రుపముంచానకి సాస్వాగతముం !
కొతతపలల పిత్రుముంట పుసతకలను ఆన లమైనల ఆరర్డ్ర్ చేసముందుకు, చముందల కటస్టుముందుకు సముందరిరముంచముండి: 

http://www.instamojo.com/kottapalli
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అరిసెల కథ
ఎనన్ని సారుల  వినన్ని మళళ్ళు నవిస్వాముంచే ఈ తెలగ జనపద కథ, మకసముం.. 

సకరణ : హిమవరిర్షిణ, 8 వ తరగతి, రిషీ వాసలీ ససూక్కల్ , మదనపలల.

రామాపురముం అనే ఊళళ్ళు పులలమమ్మ,  పులలయస
అనే పేద బాశ్రాహమ్మణ దముంపతల ఉముండేవాళళ్ళు.

ఆ రోజ పముండగ రోజ.  ఊళళ్ళు వాళళ్ళుముంతా
మముంచి  మముంచి  వముంటకల  చేసకొన
తిముంటనన్నిరు.  తామ  కడా  ఏదో  ఒకటి
చేసకొన  తినలనపిముంచిముంది  పులలయసకు.

అయతే ఇముంటల ఏముం సామానుల ఉనన్నియో,

ఏవి  లేవో  తెలీదు;  ఇముంక  తెమమ్మముంట
తెచేచ్చుముందుకు తన దగగ్గర డబుర్బా కడా లేదు!

అముందుకన అనుమానముంగానే - "ఇదిగ అమమ్మ,
నేను యాయవారానకి  వళత నన్నిను.  పముండగ
కద,  నేను తిరిగి వచేచ్చులోగా తినేముందుకు ఏ
అరిసెలో  చేసి  పెటస్టు "  అన  చెపిప్పు,  పులలమమ్మ
నరు తెరిచేలోగా బయటికి వళళ్ళు పోయాడ.

 తెలగ జనపద కథ
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"అరిసెల  తినలనపిసత నన్నిటల ముంది,  పపముం"

అన  పులలమమ్మ  డబార్బాలోల  వతికిముంది.  ఓ  పది
పనెన్నిముండ  అరిసెలకు  సరిపడ  సామానుల
మాతత్రుముం ఉనన్నియ ఇముంటల. 

"ఊరికే  ఇముంతిముంత  ఖరుచ్చు   పెటస్టు కకడదు.

ఒకక్క  నలగ  అరిసెల  మాతత్రుముం  చేసాత ను-

చెరి రముండూ వసాత య,  చాల!"  అన కొముంచెముం
బియసపిప్పుముండి  మాతత్రుముం  తీసకొన,  దనలోకి
కొముంచెముం బెలలముం పకముం వేసి కలపిముంది పులలమమ్మ.
మముందుగా  ఒక  అరిసె  చేయగానే,  ఆ
ఘుమఘుమలకి ఆమ నరు ఊరిముంది. 

"ఎటల  ఉముందో,  ఏమో-  చసూడకపోతే మగతా
అరిసెల పడౌతాయ"  అముంటసూ ఆ అరిసెను
తినేసిముంది ఆమ.

చసూసత అముందులో బెలలముం ఎకుక్కవమైముంది!

"అయోస!  తీపి  ఎకుక్కవమైతే  బాగముండదు!"

అముంటసూ ఇముంకొముంత బియసపిప్పుముండి తెచిచ్చు కలపి,

మరక అరిసె చేసిముంది. 

ఆ అరిసె తిన చసూసత తెలసిముంది: తీపి తకుక్కవ
ఉముంది! 

అముందుకన  ఇముంకొముంత  పకముం  పటిస్టు,  దనకి
కలపి, ఇముంక అరిసె చేసి, రుచి చసూసిముంది.

ఈసారి  చేసిన  అరిసె  చాల  తియసగా
అయముంది. 

మళళ్ళు పిముండి పోసిముంది;  ఈసారి మళళ్ళు పకముం
తకుక్కవ  అయసముందన  పకముం;  తీపి
ఎకుక్కవమైముందన   పిముండి-  పత్రుతిసారీ  ఒక  అరిసె
చేససూత,  దనన్ని  రుచి  చసూససూతముంట   పిముండి
మొతతముం  దగగ్గరపడిముంది.  అముంతా  బాగముంది
అనుకునే  సరికి,  చివరికి  కొముంచెమే  పిముండి
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మగిలముంది!  ఆ  పిముండితోటి  రముండే  అరిసెల
తయారయాసయ! 

కొదిద్దసపటికి  పులలయస  వచాచ్చుడ:  "వాసన
ఘుమ ఘుమలడతనన్నిది.  ఏముం  చేసావే?"

అన అడిగాడ సముంతోషముంగా, నవుస్వాకుముంటసూ. 

"అరిసెల చేశనముండ! మరు అరిసెలేగా,

చెయసమనన్నిది?!  అవముంట   నకు  కడా
ఇషస్టుమాయ!" అనన్నిది పులలమమ్మ.

"తముందరగా  తీసకురావే,  నరు
ఊరుతనన్నిది.  కడపులో  ఆకల
దముంచేసత నన్నిది!"  అనన్నిడ పులలయస,  కముంచముం
మముందు కరుచ్చుముంటసూ. 

"సరేనముండ!"  అన  తను  చేసిన  ఆ  రముండ
అరిసలీన్ని  పటస్టు కొచేచ్చుముందుకు  లోపలకి  వళళ్ళున
పులలమమ్మ,  అకక్కడి  అరిసెలన్ని  చసూససూత
ఆగలేకపోయముంది:   "సగముం  న  వాట,

కద?!" అముంటసూ తన వాట కిత్రుముంద వచేచ్చు ఒక
అరిసెనసూ దరిలోనే తినేసిముంది- మగిలన ఒకక్క
అరిసెను  మాతత్రుముం  కముంచముంలో  పెటిస్టు  భరత
మముందు పెటిస్టుముంది. 

పులలయస ఆ అరిసెను చసూసి విసత పోయాడ-

"ఒకక్కటన?! అదన, వొచిచ్చుముంది?!" అనన్నిడ
ఏడపు మొహముం పెటిస్టు. 

"లేదముండ!  మొతతముం  12  అరిసెల వచాచ్చుయ;

కనీ  మగితా  పదీ  రుచి  చసూడటనకే
సరిపోయాయ!"  అనన్నిది  పులలమమ్మ
అమాయకముంగా. 

"అనేన్నిసి అరిసెల ఎల తినన్నివే?!"  అనన్నిడ
పులలయ 

"అది..  ఎల  తినన్నినముంట...ఇల!"  అన  ఆ
ఒకక్క  అరిసెను  కడా  తీసకొన  తినేసిముంది
పులలమమ్మ!
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 చేసిన మేల
ఈ  కథలో  ఒతత ల  లేవు  చసూసారా?!  ఇటల  ఏవమైన  నయమాల  పెటస్టు కొన  కథల  రాయటముం
బాగముంటముంది.  ఇటల గ  దిస్వాతాస్వాక్షరాల  లేకుముండా  రాయచుచ్చు;  సముంయుకత క్షరాల  లేకుముండా  రాయచుచ్చు;

తలకటస్టు ,  దీరరముం,  గడి మాతత్రుమే ఉముండేటల  రాయచుచ్చు;  సామానసముంగా వచేచ్చు ఏవో కొనన్ని అక్షరాల అసల
రాకుముండా  రాయచుచ్చు!  నయమాల  పెటస్టు కొన  రాయాలముంట,  మరి  వాటికి  సరిపోయే  పదలన్ని
వతకక్కవాలత్సా వసత ముంది. ఆ పనలో ఒకక్కసారి చాల మజ వసత ముంది-  మరసూ పత్రుయతిన్నిముంచముండి! 

రచన : 3 వ తరగతి పిలలల, ,రాధా ససూక్కల్  ఆఫ  లరిన్నిముంగ ,అనముంతపురముం

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కకి,  ఒక కయల
ఉముండేవి.  అడవిలోన  ఒక  వధృక్షముం  మద  వాటి
నవాసముం ఉముండేది.

ఒకరోజన  వాటికి  చాల  ఆకలమైముంది.  ఆహారముం
కసముం  అడవి  అముంతా   గాలముంచాయ.  ఎముంత
వతికిన తినేముందుకు ఏమ  దొరకలేదు.  తిరిగి
తిరిగి  పపముం,  అవి  బాగా  అలసిపోయాయ
కడా.

 బొమమ్మల కథ 
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దహముంతో  వాటి  నరు  పిడచబారిముంది.  "ఇక
లభముం  లేదు-  ఈ పూటకు నీటితోట కడపు
నముంపుకుముందముం!'  అన  అనుకునే  సరికి  అవి
అడవిన దటి జనవాసాలను చేరుకొనేసాయ!

అది మముండ వేసవి. ఊరిలో కడా ఏ మసూలన
నీటి జడ లేదు.  మనుషలముండే గడిసెలలోకి
పోయ వతికేముంత చొరవ వీటికి లేదు!  ఆ సరికి
అవి రముండూ చాల అలసి పోయాయ.  అముంతలో

కొముంత దసూరాన మముంచి చేను ఒకటి కనబడిముంది.

రముండూ  ఆ  చేనును  చేరుకునేసరికి  కయల
మరిముంత నీరసిముంచిముంది.  ఇక దనకి అడగ తీసి
అడగ వేసముంత  బలముం  కడా లేదు.  ఉముండిన
చటనే  కలబడిపోయముంది.  కకి  ఒముంటరిగా
చేనులోకి పోయముంది.

చేనులో దసూది విరగకసి ఉముండిముంది. కనీ  నీరు ఏ
మసూలన  పరటముం  లేదు-  బిముందు  విధానముం
వలన! అయతే బోరుబావి కడ నీరు కొముంచెముం కొముంచెముంగా కరుతసూ ఉముండిముంది! 

కకి ఆ తావును చేరి,  తాను గబగబా కసముంత నీరు తాగసి కడపు నముంపుకుముంది.  'మరి
కయలకు నీరు తీసకొన పోయేది ఎలగ?'  అన ఆలోచిముంచిముంది.    అముంతలో దన చసూపు
దసూది మద పడిముంది. గబగబా పోయ, కొముంత దసూదిన సకరిముంచి, దనన నీటిలో తడిపిముంది.
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తడి దసూదితో ఎగిరి కయలను చేరిముంది.  కయల మన సయలో లేదు.  కకి తడి దసూదిన
దన మఖముం మద వేసి పిముండిముంది. ఇల రముండ మసూడ తడవల అటసూ ఇటసూ తిరిగి, తడి
దసూదిన తీసకొన పోయ వేస సరికి, ఆ తేమకు కయల కొముంచెముం కదిలముంది. 

కయల  కనుల  తెరిచేసరికి  కకికి  చాల
సముంతోషముం వేసిముంది. అది ఇముంక మసూడ వరుసల
తిరిగి మరిముంత తడి దసూదిన తీసకుపోయముంది.

అమధృతముం  లముంటి  ఆ  నీటి  బిముందువుల  వలన
కయల తేరుకొనముంది.

సముంతోషముంతో వాటికి సగముం  బలముం సమకరిముంది.

ఇక అవి నదనముంతా చేనులోన బోరుబావిన చేరుకొన, కడపుల నముంపుకున, కొముంత సపు సద
తీరాయ. చేనులో  కకికి తముండ లముంటిది ఒకటి దొరికిముంది కడా. తనకు దొరికిన తిముండిన అది
కయలతో కడా పముంచుకొనముంది. 

సాయముంకలముం  అవుతముండగా  కకి,  కయల
రముండూ  తిరిగి  కసిన  నీరు  తాగి,  వనుకకు
మరలయ.

'కలసి  ఉముండటముం  వలననే  కద,  ఇవి  తిరిగి
రాగలగిముంది?'  అన  అడవిలోన  పక్షుల
సముంబరపడినయ.  'కకుల ఎలగెమైన  చాల తెలవమైనవి'  అన అభనముందిముంచాయ.  'ఇకమద
చాల దసూరాల ఎగరకముండి' అన తమ కనలకు బోధిముంచాయ.
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ఏనుగ - కుకక్క
రచన: కుషాల్ , 5 వ తరగతి, పోరముంకి, వికస విదసవనముం

అనగనగా ఒక రాజగారికి ఒక ఏనుగ ఉముండేది.

ఆ ఏనుగను చసూసకునే మావటి వాడికి ఒక
కుకక్క ఉముండేది. 

మావటి వాడితో కలసి ఏనుగ దగగ్గరకు వళళ్ళుది
కుకక్క.  ఏనుగ,  కుకక్క చాల సన్నిహముంగా ఉముండేవి.

కలసి ఆడకునేవి. 

ఒక సారి డబుర్బా అవసరమయస. మావటి వాడ
తన  కుకక్కను  అమేమ్మశడ.  బాధపడతసూనే
కుకక్క కొతత యజమాన వముంట వళలముంది. 

కుకక్క  రాకపోయేసరికి,  ఏనుగ  ఆహారముం
తీసకవటముం మానేసిముంది. నీళళ్ళు కడా తాగటముం
లేదు.
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దనన పరీకముంచిన వమైదుసడ "ఏనుగకి ఏ జబసూర్బా
లేదు.  ఇది  ఎవరి  మదో  బెముంగతో  ఉముంది"

అనన్నిడ.

"ఈ ఏనుగ రోజూ ఒక కుకక్కతో ఆడకునేది
కద? ఆ కుకక్క కనపిముంచటలదు! ఏమమైముంది దనకి?

వముంటనే ఇట తీసకున రముండి దనన్ని!" అనన్నిడ
రాజ.

కొతత  యజమానకి  ఆ  సముంగతి  తెలసి  వముంటనే
కుకక్కను  పముంపిముంచాడ.  కుకక్కను  చసూడగానే

ఏనుగ లేచి నలచ్చునన్నిది. కుకక్క సముంతోషముంతో గముంతల వేసిముంది.

ఊరక సజజనుముండొదిగి యుముండిననెమైన దురాతమ్మకుముండ న
షాక్కరణమోరస్వాలేక యపకరమ చేయుట వాన విదసగా
చరల నసూరు టముంకమల జేసెడివమైనను పెటస్టునుముండగా
జేరి చినముంగిపోగొరుకు చిమమ్మటకేమ ఫలముంబు భాసక్కరా?!

తాతప్పురసముం:  వముందల కొదీద్ద రసూపయల విలవ చేసవమైన సరే,  చరల పెటస్టులో  ఉనన్నియముంట 
చిమమ్మటల వచిచ్చు వాటికి చిలల ల పెడతాయ. అటల  అన వాటికి ఏమమైన లభముం ఉముంటముంద? 

ఉముండదు.  అద విధముంగా,  మముంచివాడ ఊరికే తన పన తాను చేసకుముంటసూ ఒదిగి 
ఉనన్నిపప్పుటికీ, దుషస్టు డ అసల కరణముం అముంటసూ ఏదీ  లేకనే- ఓరస్వాలేక-  వాడికి అపకరముం తల 
పెడతాడ.  అది వాడికి వచిచ్చున ఒకే ఒక విదస మరి!.  

పదసముం!
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గడలగసూబల సమసస
రచన: గౌతమ, 9 వతరగతి,జలల  ఉనన్నిత పఠశల, కగిర
మారుప్పు చేరుప్పుల: కొతతపలల

అనగనగా  ఒక  అడవిలో  గొపప్పు  గడలగసూబ
ఒకటి  ఉముండేది.  దన  కళళ్ళు  పెదద్దగా,

భయముంకరముంగా,  వికరముంగా  ఉముండేవి.  దనన్ని
చసూసి మగతా పక్షులనీన్ని ఎగతాళ చేసవి. 

దముంతో  గడలగసూబకి  చాల  బాధ  వేసిముంది.

ఎలగెమైన  తన  కళళ్ళును  మారుచ్చుకవా-

లనుకునన్నిది. కనీ ఎముంత పత్రుయతిన్నిముంచిన దన
కళళ్ళు మటకు చినన్నివి కలేదు.  భరిముంచలేక,

చివరకి  అది  ఘోర  తపసత్సా  చేసిముంది.  దన
తపసత్సాకు మచిచ్చు దవుడ కడా తస్వారగానే
పత్రుతసక్షమమైనడ.  "ఏమ  కవాలో  కరుక,

గసూబా!" అనన్నిడ.  

"దవుడా, అముందరికీ చకక్కగా అముంత చినన్ని చినన్ని
కళళ్ళు ఇచాచ్చువు.  మాకు మటకు ఇముంత పెదద్ద
కళళ్ళు!  పది  మముందిలో  ఎముంత  నగబాటగా
ఉముందో తెలసా? మాకు ఈ పెదద్ద కళళ్ళు వదుద్ద !
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అముందరి మాదిరి, చినన్ని చినన్ని కళళ్ళు చేసెయస!"
అన వేడకునన్నిది గడలగసూబ. 

"సరేలే,  నీ  ఇషస్టుపత్రుకరమే కనవుస్వా"  అముంటసూ
దవుడ  వముంటనే  గడలగసూబల  కళళ్ళును
చినన్నివిగా, అముందముంగా మారేచ్చుశడ. 

అముందమమైన చిటిస్టు చిటిస్టు కళళ్ళు పెటస్టు కునన్ని
గడలగసూబల చాల సముంతోషపడార్డ్ య.  తోటి
పక్షులనన్నిటికీ  తమ  కళళ్ళును  చసూపిముంచుకొన
చాల  మరిసిపోయాయ.  తమ  అముందనకి
చాల  గరస్వా  పడార్డ్ య.  కొనన్నియతే  మగతా
పక్షులను కడా ఎగతాళ చేసాయ! 

అయతే రోజల ఎపుప్పుడూ  ఒకేలగా ఉముండవు
కద,  కొనన్ని సముంవతత్సారాల గడిచాక,  ఫసషన
మారిముంది.  గడలగసూబలకు  అసముంతధృపిత
మొదలమైముంది  మళళ్ళు.  "మాకిపుప్పుడ  పత్రుతేసకతే
లేకుముండా  అయసముంది.  అనన్ని  పక్షులలగ
ఉనన్నియ,  మా  కళళ్ళు  కడాను!"

అనుకసాగాయ.

"పెదద్ద పెదద్ద కళళ్ళు చాల బాగముంటయ. పపముం,

ఈ  గడలగసూబల  కళళ్ళు  ఎముంత  చినన్నిగా
ఉనన్నియో  చసూడముండి!"  అన  కొనన్ని  పక్షుల
వాటి మద జల చసూపిముంచసాగాయ కడా.

కళలన పెదద్దవి చేసకునేముందుకు గసూబల ఎనన్ని
మముందుల  వాడిన  పత్రుయోజనముం
లేకపోయముంది.  చివరికి ఒక గడలగసూబ మళళ్ళు
తీవత్రుమమైన  తపసత్సా  చేసిముంది.   మళళ్ళు
పత్రుతసక్షమమైనడ దవుడ.  "ఏముంటి వతాత్సా,  నీ
కరిక?" అముంటసూ.  

"మాకళళ్ళు ఎపప్పుటి లగ పెదద్దవిగా,  గముండద్రముంగా
మారచ్చుయస సాస్వామ!" అనన్నిది గడలగసూబ. 
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"మరి అపుప్పుడ చినన్నిగా, అముందముంగా
కవాలనన్నిరు  కద?"  అనన్నిడ  దవుడ
నవుస్వాతసూ.

గడలగసూబ ఏమ అనలేకపోయముంది.  అయన
దవుడ  దన  కరికను  అరర్థముం  చేసకొన

"సరేలే!  పత్రుసత తానకి మ కళళ్ళున తిరిగి పెదద్దవి
చేససత నన్నిను.  ఇకమద  పత్రుకధృతి  సహజముంగా
వచిచ్చునవాటిన  వేటినీ  చినన్ని  చసూపు
చసూడకముండి!"  అన,  నవుస్వాతసూ
మాయమమైపోయాడ.

ఆ తరాస్వాత గడలగసూబల తమ పెదద్ద కళళ్ళుతో,

ఇపప్పుటికీ సముంతోషముంగా, వినయముంగా ఉనన్నియ.

ఎవరమైన  "చినన్ని  చినన్ని  కళళ్ళు-  ఎముంత
బాగముంటయో!  మ  కళసూళ్ళు  ఉనన్నియ
చసూడముండి-  బముండల  బముండలగా!"   అముంట
అవి ఇపుప్పుడ నవుస్వాతనన్నియ తపప్పు,  మరేమ
అనుకవటలదు.

అరయ తరచు కలలలడడ వారిముండల
వడల కేల లక్ష్మి  విశత్రుమముంచు?

ఓటికుముండ నీరు పోసిన చముందన! 

విశస్వాదభరామ వినుర వేమ!

భావముం:   చిలల కుముండలో నీళళ్ళు పోసత నలవవు 
కద, అలగ ఊరికే అబదబ్ధ ల 
చెపేప్పువారి ఇళళ్ళులో  కడా సముంపద నలవదు.

వేరుపురుగ చేరి వధృక్షముంబు జెరచును 
చడపురుగ చేరి చెటస్టు  జెరచు
కుతిత్సాతముండ చేరి గణవముంత జెరచురా
విశస్వాదభరామ వినురవేమ!

భావముం:  వేరు పురుగ చెటస్టు  మొతాత నీన్ని పడ- చేసత ముంది. 

చడ పురుగ మొకక్కను నశనముం చేసత ముంది.  అటల గ చెడర్డ్ 
గణాల వాడ చేరి మముంచివాణష్ణు కడా పడ చేసాత డ.

పదసముం!
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ఇషస్టుమమైన రముంగానన్ని ఎముంచుక
రచన: గముండ వముంశీమోహన , 7 వ తరగతి, తేజ విదసలయముం, కదడ

అనగనగా  ఒక  ఊరు.  ఆ  ఊరి  పేరు
తగరాశ్రాయ.  ఆ ఊరి బడిలో యశస్వాముంత అనే
పిలలవాడ ఉముండేవాడ. వాడికి అసల చదువే
రాదు. 

సాధారణముంగా  వాడి  చదువున  ఎవస్వారసూ
పటిస్టుముంచుకునేవాళళ్ళు  కదు.  టీచరుల  కడా
వాడిన  ఏమ  అడిగవాళళ్ళు  కదు-  వాడ
సమాధానముం  చెపప్పులేడన  వాళలకు  తెలస.

అయతే  ఒక  రోజన  పత్రుధానపధాసయుడ

వాడిన కొటస్టు డ-   "ఇముంత చినన్ని సముంగతల
కడా తెలీటలదు నీకు- ఇముంక చదువుకొన ఏముం
పత్రుయోజనముం?" అన కడా అరిచాడాయన.

యశస్వాముంత కి  ఎముందుకన  ఇది  నచచ్చులేదు.

హెడామ్మసస్టురు  తనన  'కొటస్టుటముం  వేరు,  ఇటల
అరవటముం వేరు' అనపిముంచి, వాడికి చాల బాధ
వేసిముంది.  ఆ సముంగతి వాడ వాడి మతత్రు లకు
చెబితే  వాళళ్ళు  కడా  బాధపడి,  "అరే!

నజముంగానే నీకు చదువు అముంట ఇషస్టుముం లేదు
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కద? నీకు కిత్రుకెట అముంట కద, ఇషస్టుముం ..? మరి
ఇముంక  ఇకక్కడ  బడిన  పటస్టు కొన  వేత్రులడేది
ఎముందుకు?  సెలవలోల  సెలక్షనుల  అవుతాయట-

వచేచ్చు సముంవతత్సారముం నుముండ కిత్రుకెట కచిముంగ కి పో
రా! అద నయముం!" అనన్నిరు. 

"సరేరా! అటల గ చేసాత ! నేను 2026 వరక
కిత్రుకెట నే ఆడతా;  మముంచి కిత్రుకెటర్ న అవుతా;

చసూససూతముండముండి!" అనన్నిడ యశస్వాముంత.

ఆ సముంవతత్సారముం  పరీక్షల కడా రాయలేదు
యశస్వాముంత.  మరుసటి  ఏడాది  వాడ  బడికి
రాలేదు.  అట  తరాస్వాత  అముందరసూ  వాడి
గరిముంచి మరిచ్చుపోయారు. 

కొనన్ని  సముంవతత్సారాల  గడిచాక,  ఒక  రోజన
యశస్వాముంత వాళళ్ళు మతత్రు లకు అముందరికీ  ఫోనుల

వచాచ్చుయ- "సాయముంతత్రుముం టీవీ ఆన చేసి కిత్రుకెట
చసూడముండిరా,  అముంతా!  నేనెవరో తెలసత ముంది"

అన.

ఎవస్వారికీ ఏమ అరర్థముం కలేదు.  కనీ వాళలముంతా
టీవీ  చసూసి,  గరుత పటస్టు రు!  అకక్కడ
ఆడతనన్ని కురత్రువాడ యశస్వాముంత! వరస పెటిస్టు
సికుత్సాలసూ,  ఫోరసూల  కొడతనన్నిడ!

సస్టుడియముంలో  ఉనన్ని  వాళళ్ళుముంతా  ఉతాత్సాహముంగా 
చపప్పుటల  కొడతసూ  మచుచ్చుకుముంటనన్నిరు!

మతత్రు ల ఆనముందనకి అవధుల లేవు! "మన
ఊరి  పిలల డరా,  వాడ!  యశస్వాముంత-  మన
ఊరి వాడే!" అన అముందరికీ చెపుప్పుకునన్నిరు.

ఆ తరవాత ఒకనడ ఊరికి వచిచ్చున
యశస్వాముంత కి  బడిలో  ఘనముంగా  సనమ్మన ముం
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జరిగిముంది.  అపుప్పుడ  వాడ  సన్నిహితలను
మచుచ్చుకుముంటసూ  "అరే!  మరు  నకు చేసిన
మేల  అముంతా  ఇముంతా  కదురా!  ననున్ని
కచిముంగకు  పముంపిముంది  మరే!  మ  సలహానే
ననున్ని  ఇపుప్పుడ  ఇముంతవాణష్ణు  చేసిముంది!"

అనన్నిడ.  అపుప్పుడ మతత్రు ల "మేమ ననున్ని
ఎముంత వళళ్ళుమన అనన్ని నీ కధృషి  లేనద ఏదీ
కదురా!" అనన్నిరు. 

ఆ  రోజ  బడిలో  ఉముండగా  యశస్వాముంత కి  ఒక
ఐడియా వచిచ్చుముంది. 'తను ఒక మముంచి 'సప్పుర్స్టుర
అకడమ'  పెటస్టు ల..  తనలగా ఆటల అముంట
ఇషస్టుముం  ఉముండే  పలల  పిలలలకు  సరమైన  దరి
చసూపిముంచాల.  వారికి  సరమైన  శిక్షణనచిచ్చు,
బలముంగా తయారు చేయాల!' అన. తస్వారలోనే
అతను  దనన్ని  అమల  పరచాడ.  అటల
పశ్రారముంభమమైన  "యశ"  సప్పుర్స్టుర  అకడమ
ఎముంతో  మముంది  పిలలలకు  మారగ్గదరరన
అయముంది!

కిత్రుకెట కిస్వాజ!

1.  కిత్రుకెట ఎపుప్పుడ పుటిస్టుముంది? ఏ దశముంలో ?
2.  T20 కిత్రుకెట కు ఆ పేరు ఎముందుకొచిచ్చుముంది? టీ టస్వాముంటీ మాసచుల ఎముంత సపు జరుగతాయ?

3.  ఒకక్క కిత్రుకెట టీముంలోను ఎముందరు ఆటగాళళ్ళు ఉముంటరు?

సమాధానల:

1.  కిత్రుకెట ఆట 18వ శతాబద్దముంలో ఆగన్నియ ఇముంగాల ముండ్ లో మొదలమైముంది.

2.  అది టస్వాముంటీ టస్వాముంటీ కిత్రుకెట మాసచ్ కు సముంకపత రసూపముం. ఈ రకముం ఆటలో రముండ టీమలసూ
   చెరక ఇరవమై ఓవరల బముంతలను మాతత్రుమే ఎదురక్కముంటయ గనక ఆ పేరు.

3.  కిత్రుకెట టీముంలో పదకొముండ మముంది ఆటగాళళ్ళు ఉముంటరు. అయతే పనెన్నిముండవ ఆటగాడిన   
   అదనపు ఆటగాడగా ఉముంచుకుముంటరు.  అవసరానన్ని బటిస్టు పనెన్నిముండవ వాడిన ఆడనసాత రు.

మకు తెలసా?
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ధమైరసముం
రచన: సామల శ్రీకముంత రడిర్డ్, 10 వ తరగతి, తేజ విదసలయ, కదడ.

 

నలలమల  అడవులలో  సముంభ  అనే  గిరిజన
గాశ్రామముం  ఉముండేది.  అకక్కడి  గిరిజనుల
ధమైరససాహసాలకు పెటిస్టుముంది పేరు. 

నలలమల  అడవులలో  పత్రుకధృతి  ఎముంతో
ఆహాల దముంగా ఉముంటముంది.  పచచ్చున ఎతెసన చెటల ,

గబురలతో  నముండిన  కొముండల,  లోయల,

అకక్కడకక్కడా  జలపతాలతో  వాతావరణముం
మనహరముంగా ఉముంటముంది.

అయతే  దటస్టుమమైన  అడవి  కబటిస్టు  అకక్కడ
పులల  భయముం  కడా  ఎకుక్కవే.

సామానసముంగా  అడవులలో  తిరిగ  పులల,

ఒకక్కసారి నీళళ్ళు కసమన,  అడవులకు నపుప్పు
అముంటకవటముం వలలన తామ మామసూలగా
తిరిగ పశ్రాముంతాలను వదిల,  జనవాసాలలోనకి
వసత ముంటయ.  ఒకసారి వచాచ్చుక,  అవి తిరిగి
అడవిలోకి  వళళ్ళుక,  సమససలమై  కరుచ్చుముం-

టయ. 
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ఒక సమయముంలో అటల  ఒక పుల వచిచ్చుముంది.

గిరిజనుల  పెముంచుకునే  ఆవులనసూ,

మేకలనసూ చముంపి తినటముం మొదల పెటిస్టుముంది.

ఒముంటరిగా  దొరికితే  పిలలలన్ని,  మసలవాళలన
వదలటలదు.  పత్రుజల సఖముంగా నదద్రపోక చాల
రోజలయసముంది, ఆ  పుల వలల! 

సామానసముంగా  అడవి   జముంతవులతో   ఒక
రకమమైన  సమతాస్వానన్ని  పటిముంచే  ఊళళ్ళువాళళ్ళు
కడా  ఇపుప్పుడిపుప్పుడే  ఒక  నరష్ణుయానకి
వసత నన్నిరు-  'పులన  చముంపల,  లేద  పటిస్టు
బముంధిముంచాల' అన. 

ఆ  గిరిజన  తాముండాకు  చెముందిన  కధృషష్ణు  అనే
అబార్బాయ  పటస్టుణముంలో  చదువుకునేవాడ.

వాళలకు  ఉముండే  రముండ  గొరత్రులీన్ని  పుల
ఎతత కుపోయముంది.  దముంతో  వాడ  ఊరి
పెదద్దలతో చరచ్చుల పెటస్టు కునన్నిడ. "చముంపేదద్ద ముం
పటస్టు "  అనన్నిరు కొముందరు.  "మముందు దనన్ని
పశ్రాణాలతో  పటస్టు కునే  పత్రుయతన్నిముం  చేదద్ద ముం.

ఫరసస్టు  వాళళ్ళుతో గొడవ లేకుముండా ఉముంటముంది.

అముంతగా  కకపోతే  ఇక  మరు  చెపిప్పునటల
చేదద్ద ముం" అనన్నిడ కధృషష్ణు.

ఊళళ్ళు వాళళ్ళు అముంతా కలసి ఒక పెదద్ద బోను
తయారుచేసి, ఊరి మముందు పెటస్టు రు. పులన
ఆకరిర్షిముంచేముందుకుగాను  ఆ  బోనులో  ఒక
మేకను కడా పెటస్టు రు. 

అయతే  పుల  తెలవమైనది.  ఊళళ్ళు  జనల
ఇళలలో ఉనన్ని మేకలన్ని ఎతత కు పోతనన్నిది గాన,

బోనులో పెటిస్టున మేక కసముం రావటలదు.

ఊరిలో  చాలమముందికి  పులలన్ని  పటిస్టున
అనుభవముం ఉముంటముంది. అటల  అనుభవముం ఉనన్ని
ఒకయన చెపప్పుడ  :  "పులన చముంపలముంట
వాటి దగగ్గరికి మనముం వళళ్ళుల,  ఊరికే వాటిన
రమమ్మముంట అవి రావు" అన.  
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దనన  అనుసరిముంచి,  బోను  ఉముండే  సర్థలనన్ని
అడవి లోపలకి మారాచ్చుడ కధృషష్ణు.

చదువుకునన్నివాడ కబటిస్టు, పుల
అడగజడల  ఉనన్ని  పత్రుదశలన  మాసపు
మద గీసి,  దన సార్థ వరముం ఎకక్కడ ఉముండచచ్చు
ఊహిముంచాడ.  ఆ సార్థ ననకి,  ఊరికి మధసలో
బోనును  పెటిస్టుముంచాడ.  "ఇవాళళ్ళు  పుల
దొరికేది"  అముంటసూ  ఊరి  వాళలన  ఆ  చుటస్టు
పత్రుకక్కల చెటలమదికి ఎకిక్కముంచాడ.  తను బలలముం
పటస్టు కొన,  పులన వతకుక్కముంటసూ అడవిలోకి
పోయాడ.

అతన  ఊహ  నజమే  అయసముంది:  కొదిద్ద
దసూరముం పోయే సరికే అతనకి పుల ఎదురమైముంది.

కధృషష్ణు  చటకుక్కన  వనకిక్కతిరిగి  ఊరివమైపుకు

పరుగ  మొదల  పెటస్టు డ.  రచిచ్చుపోయన
పుల గరిజససూత అతన వముంట పడిముంది.  కధృషష్ణు ఆ
తపప్పు మదినుముండి,  ఈ మొకక్క మదినుముండి
దసూకి,  చివరికి బోను దగగ్గరకు వచిచ్చు,  బోను
మముంద  నలబడార్డ్ డ.  చెటలమద  బలేలలతో
కరుచ్చునన్ని పలలవాళళ్ళు నవస్వారపోయారు.  పుల
గటిస్టుగా  గాముండిద్రముంచి  ఒకక్కసారిగా కధృషష్ణు  మదికి
దసూకిముంది!

అయతే ఆ  అదను కసమే నలబడర్డ్  కధృషష్ణు,
చటకుక్కన పకక్కకు వముంగాడ.  పుల నేరుగా
బోనులో పడర్డ్ది!

అతన ధమైరస సాహసాలను ఊళళ్ళువాళలముంతా
మచుచ్చుకునన్నిరు.  పులన అటవీశఖ అధిక-

రులకు అపప్పుగిముంచారు. 
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అడవిలో సాహసముం
అమోమ్మ! అడవిలో తపిప్పుపోయ పశ్రాణాలతో బయటపడాలముంట నజముంగానే చాల సముంగతల తెలసి ఉముండాల!

రచన: యమ .విజయాదితస, 8 వ తరగతి, కత్రు స్ వర్ర్డ్  ససూక్కల్ , గముంటసూరు

అడవిలో  అదుర్భతముంగా  కనపిముంచే  విషపు
పూల  ఉముంటయ;  చాల  మదుద్ద గొలపే
మాముంసాహార  జీవుల,  కత్రు ర  మధృగాల
ఉముంటయ. 

మేముం అముందరముం ఒకసారి అటల ముంటి ఓ అడవిలో
చికుక్కకుపోయాముం.  ఇపుప్పుడ  ఆ  సముంగతల
తలచుకుముంట  'అయస  బాబోయ'

అనపిసత ముంది.

మా బాబాయ వాళళ్ళు ఆఫ త్రుకలో ఉముంటరు.

పోయన  ఏడాది  సెలవలోల  మే ముం  వాళళ్ళుముంటికి
వళళ్ళుముం.  "ఆఫ త్రుకలో  ఉనన్నినన్ని  దటస్టుమమైన
అడవుల  మరకక్కడా  ఉముండవు.  ఆఫ త్రుకన
సఫరీ  పత్రుపముంచ  పత్రుసిదిబ్ధ  గాముంచిముంది.  నజముంగా
అటల ముంటి  అనుభవముం  మాటలోల  చెపప్పులేముం"

అనన్నిడ బాబాయ  తనమ్మయతస్వాముంతో కళళ్ళు
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మసూసకొన.  దముంతో ఇముంకేమముంది,  అముందరముం
ఎగిరి గముంతేసి బయలదరాముం. 

"సఫరీ" అనే పదబ్ధతే అసల చాల
ఆశచ్చురసముంగా  ఉముంటముంది.  అడవిలో
జముంతవులనీన్ని  వాటి  ఇషస్టుముం  వచిచ్చునటల
తిరుగతసూ  ఉముంటయ.  మనుషల
కరలలోను, వాసనలలోను కరచ్చున ఆ అడవిలో
తిరుగతారు.  ఒకక్కసారి  అవి  వాసనులకు
చాల  దగగ్గరగా  కడా  వసాత య.  అయతే
వాసనల  కిటికీలకు  అనన్నిటికీ  ఇనప  వలల
ఉముంటయ కబటిస్టు అముంత భయపడే అవసరముం
ఉముండదు. 

అముందరముం సఫరీ టికెక్కటల  కొనుకుక్కనన్నిముం.  ఆ
టికెక్కటల  చసూపిసత  గారుర్డ్ ల  అముందరినీ  గట
లోపలకి  వదిలరు.  తరవాత  పిలలలన,

పెదద్దవాళళ్ళున  వేరు  వేరు  వాసనులలో
కరోచ్చుపెటిస్టు అడవిలోనకి పముంపిముంచారు. 

మా  వాసను  డమై డవర్  పేరు  బిల్.  అతను
దధృఢముంగా , నలలటి జటస్టు తో, తెలలన చరమ్మముంతో,

చేతిలో  రమైఫల్  పటస్టు కొన  ఉనన్నిడ  భయముం
పుటస్టుటల . కనీ అతను మమమ్మలన్ని పలకరిముంచిన
తీరు  చసూసత  మటకు  చాల  బాగా
అనపిముంచిముంది. బలే సన్నిహముంగా ఉనన్నిడ. 

వాసను కత్రుమకత్రుమముంగా అడవిలో చాల లోపలకే
పోయముంది.  నకక్కల-తోడేళళ్ళు,  జముంకల,

అడవి  దునన్నిల,  రకరకల  పక్షుల,

అకక్కడకక్కడా  కొనన్ని  పులల-  అనీన్ని
కనపిసత నన్నియ.  చసూససూతముండగానే  చుటసూస్టు
అముంతా  చకటి  అలమకునన్నిది-  అముంత
దటస్టుముంగా ఉనన్నియ చెటల .  

దగగ్గరోలనే ఏదో సరసత్సా ఉముండి ఉముంటముంది. గాల
వాసన  తేమగా,  ఒక  రకముంగా  బరువుగా
వసతముంది.

అకక్కడ ఒక చట వాసనును ఆపి ఇముంజన ఆఫ
చేసాడ  బిల్.  "ఏ  మాతత్రుముం  చపుప్పుడ
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చేయకుముండా-  నశరబద్దముంగా  వినముండి-  ఈ
పశ్రాముంతముంలో వేరే తాశ్రాగ నీళళ్ళు ఆధారముం లేదు.

అముందుకన  రకరకల  జముంతవుల  నీళలకసముం
ఇటవమైపుగానే  వసాత య.  మనముం  ఇకక్కడ
కొదిద్దసపు ఆగదముం" అనన్నిడ.

మేమ అముందరముం నశరబద్దముంగా కరుచ్చునన్నిముం,

అనన్ని వమైపులక జగత్రుతతగా చసూససూత.  ఎకక్కడా
ఆకు  కడా  కదలటలదు.  ఆ  సమయముంలో
కొముంచెముం దహముం అనపిసత  నీళల  తాగదమన
న  వాటర్  బాటిల్  తీసాను.  మసూత
తీసత ముండగానే   బాటిల్ లో  నీళళ్ళు  వణకటముం
మొదల  పెటస్టు య!  మముందు  న  చెయస
వణుకుతనన్నిదమో  అనుకునన్నిను  గానీ,

చసూసత  బసత్సా  మొతతముంగానే  వణుకుతనన్నిది!

అనుమానముంతో నలబడి  చెటల మధసన ఉనన్ని
సముందులోలముంచి  అవతలకి  చసూసాను:  చసూసత

కొముంచెముం ఆవలగా  ఓ  ఏనుగల గముంపు! నీళళ్ళు
చిమమ్మకుముంటసూ ఇటవమైపే వసత నన్నిది!

"బిల్! ఏనుగల  గముంపు!  వాసను  సాస్టు ర్స్టు
చెయస!  గబగబా  పోనయస!"  అరిచాను
నేను.  బిల్  హడావిడిగా  వాసను  సాస్టు ర్స్టు
చెయసబోయాడ గానీ, దనకేమమైముందో ఏమో-

అది  "గయస  గయస"  మనన్నిది తపప్పు  సాస్టు ర్స్టు
అవస్వాలేదు.

నేను  వముంటనే  నసముంచిన  తీసకొన  వాసను
దిగససూత అరిచాను:  "అముందరసూ!  తస్వారతస్వారగా
మమ  వసత వుల  తీసకొన  బసత్సాలోముంచి
దిగిపోముండి!  లేకపోతే   ఏనుగల
తకిక్కసలటలో  మనముం  ఇముంక  మగలమ!"

అన. 

బసత్సాలో  కలకలముం మొదలమైముంది.  ఒకరినొకరు
నెటస్టు కుముంటసూ,  తోసకుముంటసూ  అముందరసూ
గముందరగళముంగా బసత్సా  దిగసారు..  ఏనుగల
గముంపు మాకు చాల దగగ్గరోలనే ఉనన్నిది.  అడర్డ్
వచిచ్చున  చెటలనలల  ధస్వాముంసముం  చేసకుముంటసూ
మావమైపే వసత నన్నిది.. 
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బిల్  మటకు బసత్సాలోనే ఉనన్నిడ.  ఇముంజన
సాస్టు రుస్టు  చేసముందుకు పత్రుయతిన్నిసత నన్నిడ.  బసత్సా
దిగిన పిలలలముం  అముందరముం మాకు ఎట తోసత
అట  పరుగ  పెటస్టు ముం.  కొదిద్ద  సపు
పత్రుయతిన్నిముంచిన  తరాస్వాత  బిల్  కడా  వాసను
నుముండి బయటకు దసూకడట మరి.. 

ఇక కిత్రుముందికి దసూకేసిన మేముం పిలలలముం అముందరముం
ఏనుగల  వచేచ్చు  వమైపుగా  కక,  చెదురు
మదురుగా  వేరు  వేరు  వమైపులకు  పరుగ
పెటస్టు మ.  నేను,  మా తమమ్మళళ్ళు కధృషష్ణు,  విషష్ణు
అల  తపిప్పుముంచుకొనే  పత్రుయతన్నిముంలో  ససూటిగా
అడవిలోకే  పరుగెతాత మ.  ఎముంత  సపు
పరుగెతాత మో  తెలీదు-  ఎవస్వారమసూ  వనకిక్క
మాతత్రుముం చసూడలేదు!

'ఇముంక  పరుగెతతలేమ'  అనన్నిముంత  ఆయాసముం
వచేచ్చుముంత  వరక  పరుగపెటస్టు క,  అపుప్పుడ
వనకిక్క  తిరిగి  చసూసి,  నెమమ్మదిముంచాముం
మగగ్గరముం.  ఏనుగల మా వముంట పడటలదు.

అయతే ఆ సరికి మాకు ఇక ఎకక్కడనన్నిమో
తెలీలేదు!  అముందరముం  అకక్కడే  ఓ  చెటస్టు కిత్రుముంద
విశశ్రాముంతిగా కరుచ్చునన్నిమ.  

"ఇపుప్పుడల?" అనన్నిడ కధృషష్ణు. 

"చసూదద్ద ముం" అనన్నిను నేను. "అడవిలో  ఏదో
జరిగి  ఉముండాల.  ఏ  వేటగాళళ్ళు,  గాశ్రామపత్రుజలో
వాటిన భయపెటిస్టు  ఉముండాల.  మామసూలగా-

నెమైతే ఏనుగల పెదద్ద శబాద్ద లకు బెదురుతాయ.

మకెవరికెమైన ఏమమైన శబాద్ద ల వినబడార్డ్ యా?"

వాళళ్ళుదద్దరసూ అడర్డ్ముంగా తల ఊపరు.

"ఇపుప్పుడ మనముం ఏముం తినల?  అసలే ఆకల
వేసతముంది.  మధాసహన్నిముం  దటిపోయముంది
కడా!"  అనన్నిడ  విషష్ణు  బికక్కమొహ ముం
వేససూత. 

"తినేముందుకు ఏమనెమైఘ,  ఏమ లేవు.  అడవిలో
ఆకుల తిముందముంలే,  ఆగ!"  అనన్నిడ కధృషష్ణు
వాడిన  సమదయసత నన్నిటల .   అముంతలో
నకు  గరుత కొచిచ్చుముంది-  "చాల  ఏళళ్ళు  కిత్రుతమే
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మనషి  నపుప్పున  తయారు  చేయటముం
నేరుచ్చుకునన్నిడ.  ఫ త్రుక్షన  దస్వారా  నపుప్పున
తయారు చేయచుచ్చు!" అన. 

వముంటనే మా సెమైనుత్సా సర్ న గరుత కు చేసకొన,

అకక్కడ  దగగ్గరోల  ఉనన్ని  ఎముండ  మొదుద్ద కి  ఒక
దనకి  'V’  ఆకరముంలో ఒక రముంధద్రముం చేసాడ
కధృషష్ణు.  న  దగగ్గరునన్ని  కటర్ తో  రముండడగల
కటస్టు  మకక్కన  ఒకదనన్ని  కసగా చెకిక్క,  ఆ
రముంధద్రముంలో  పెటిస్టు  తిపేప్పుముందుకు  అనువుగా
చేసాను.  విషష్ణు  వళళ్ళు  అకక్కడకక్కడా  ఉనన్ని
బెరడ  మకక్కల,  ఎముండ  గడిర్డ్
ఏరుకొచాచ్చుడ.  మగగ్గరముం  కలసి  కషస్టుపడి
చిలకి,  చివరికి  ఒక  చినన్ని  నపుప్పుకణకన
తయారు చేసాముం.  దనన్ని ఊది-ఊది,  పెముంచి-

పెముంచి,  చివరికి  దనతోట రముండ కగడాల
అముంటిముంచాముం!

ఆ  తరాస్వాత  మగగ్గరమసూ  మముండే  కగడాల
పటస్టు కొన  కొముంచెముం  దసూరాన  ఉనన్ని  వాగ
దగగ్గరికి   వళల ముం!  వాగలో  నీళళ్ళు  ఏమముంత
వేగముంగా పరటముం లేదు.  వాటిలోనే  చేపల
గముంతల వేసత నన్నియ. నీళలలో ఆడకుముంటసూ

ఆడకుముంటసూనే  తల  మసూడ  చేపల
పటస్టు మ.  ఇక  ఆ  రాతిద్ర  వాటిన కలచ్చుకొన
తినన్నిమ. 

"రాతిద్రకి  మనముం  ఇకక్కడే  పడకుముంటమ"

అనన్నిను నేను. 

"నకు భయముం.." అనన్నిడ విషష్ణు.  
"మనకు ఏమ కదులే,  చెటస్టు  మదికి ఎకిక్క
కొమమ్మలోల   పడకుముందముం.  నువుస్వా  కిత్రుముంద
పడకుముండా కొమమ్మలతో  కటస్టుసాత ముం ఏమ  పరేలదు"

అన నవాస్వాడ కధృషష్ణు. 

అముందరముం  ఓ  పెదద్ద  చెటస్టు  ఎకిక్క  కొమమ్మలోల
పడకునన్నిముం. 

నేను మధస మధస లేచి చసూససూతనే ఉనన్నిను.

తెలలవారు  జమ  వరక  కగడాల
అముంటిససూత వచాచ్చును. 

చసూససూతముండగానే  తెలలవారిముంది.  మగగ్గరముం
చెటస్టు  దిగి కిత్రుముందికి వచాచ్చుమ. కొలనులో నీళళ్ళు
తాశ్రాగి  వనకిక్క  బయలదరామ.  అటల  ఒక
రముండ మమైళళ్ళు నడిచిన తరువాత విముంత కముంపు
ఒకటి వచిచ్చుముంది. "ఇకక్కడ ఒక సిముంహముం ఉముంది"
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అనన్నిను   నేను.  కధృషష్ణు,  విషష్ణు  ఇదద్దరసూ
గటకల  మద్రముంగతసూ  నలబడి  పోయారు.

"గముంటకిత్రుతముం  ఇకక్కడే  ఉముంది  అది"  గటిస్టుగా
వాసన పీలససూత చెపప్పును నేను. 

వళసూతనన్ని కొదీద్ద వాసన ఎకుక్కవవుతనన్నిది..

మాకు అడగల మముందుకు పడటలదు.  ఏ
క్షణాన అయన సిముంహముం ఎదురు పడచుచ్చు..

కనీ  వేరే  వమైపుకు  వళళ్ళులముంట  ఇషస్టుముం
అవస్వాలేదు-  'మే ముం  వళళ్ళులత్సాముంది  ఇట'  అన
గటిస్టుగా అనపిసత నన్నిది.

సరిగాగ్గ ఆ క్షణానే బముండ మద  సద తీరుతనన్ని
సిముంహముం ఒకటి కనపిముంచిముంది మాకు. ఇక మా
కళళ్ళు మా మాట వినలేదు.  ఒకట పరుగ
పెటస్టు య. 

తస్వారలోనే మాకు ఘట రోడర్డ్  కనబడిముంది.

మేముం వచిచ్చుముంది అటనుముండే.  మాకు పశ్రాణ ముం
లేచి  వచిచ్చునటలయముంది.  పరుగెతత తసూనే
ఘట రోడర్డ్ కు  చేరామ.  వనకిక్క  చసూసత
సిముంహముం  లేదు!  ఇపుప్పుడ  ఆలోచిసత
అనపిసత ముంది-  "అది  బహుశ:  అసల  మా
వముంట  పడనే  లేదు-  లేకపోతే  దన  వేగముం
మముందు మేమముంత?" అన.

ఇముంక  యాభమై  అడగల  వేసామో,  లేదో-

మాకసముం  వతకుక్కముంటసూ  వసత నన్ని  వాసనుల
ఎదురయాసయ.  సఫరీ  వాళళ్ళు,  పోలీసల
రాతత్రుముంతా  వతకుతసూనే  ఉనన్నిరట!  దొరికిన
పిలలలన్ని  దొరికినటల  బయట  ఉనన్ని  గెసస్టు
హౌసకు  చేరాచ్చురట!  అముందరు  పిలలలసూ 
క్షేమముంగా  ఉనన్నిరు-  మేముం  మగగ్గరమేనట,

వాళలకు  దొరకనది!  అముందరసూ  చాల
భయపడార్డ్ రట!  

సఫరీ  వాళళ్ళు  మాకు  క్షమాపణల
చెపుప్పుకునన్నిరు.  'ఏమమైతేనేముం  వీళళ్ళు  క్షేమముంగా
తిరిగి వచాచ్చురు అముంతే చాల!'  అన అమమ్మ,
ననన్ని సముంతోషపడార్డ్ రు.
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    సరక్కస్ బొమమ్మల
రచన: ఎస్ . శ్రీనవాస్ , 8 వ తరగతి, అరవిముంద హెమై  ససూక్కల్ , కుముంచనపలల   

బాముంబ,  ఒక  హెమై టక  సిటీ.

అముందులో  పేరుమోసిన  సరక్కస్
ఒకటి  ఉముంది.   అముందులో  ఎనన్ని

జముంతవుల- రకరకల టి ట్రికత్సా చేసవి- ఉముండేవి.

ఉయాసలలసూగ  కతల,  నవిస్వాముంచే
ఒరాముంగటన,  వివాససాల చేస పుల-  ఇవనీన్ని
చసూసముందుకు  పిలలల  ఎగబడే  వాళళ్ళు.  ఆ
సరక్కస్  తమ ఊరు వచిచ్చుముందముంట జనలకు
పముండగలగా ఉముండేది.  

కనీ ఎవరికీ తెలయన విషయముం ఒకటి ఉముంది:

ఆ సరక్కస్ లో జముంతవులను హిముంసిసాత రు. 

"హిముంసిముంచకపోతే  కకౄరమధృగాల  మాట
వినవు!  వాటి  చేత  మాట  వినపిముంచాలముంట
వాటికి  అనన్నిముం  పెటస్టుకుముండా  మాడాచ్చుల!

కొరడాలతో కొటస్టు ల!" అన వాళల నమమ్మకముం. ఆ
నమమ్మకముంలో కొముంత నజముం ఉముంది కడాను.

సరక్కసలో  ఉనన్ని  అనేక  జముంతవులోల  ఒక
ఏనుగ కడా ఉముండేది. దన పేరు మోన.

 బొమమ్మకు కథ-1
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ఒకసారి సరక్కస్ నడిపే మాసస్టుర్ చెపిప్పున మాట
వినలేదన  దనన్ని  ఒక  మసూలన  కటిస్టు
పడేసాడ,  మేత-నీళళ్ళు  ఏమ  ఇవస్వాకుముండా
మాడాచ్చుడ.  దముంతో  అపప్పుటికే  కడపుతో
ఉనన్ని  మోన  పపముం,  ఒక  బిడర్డ్ను  కన,

చనపోయముంది!

ఆ బిడర్డ్కు 'రాక' అన పేరు పెటస్టు రు.

చినన్నిపిలల అన జల, దయా కడా లేకుముండా,

ఇముంక సరిగాగ్గ నడవటముం కడా రాకమముంద,

తాడ మద,  సనన్ని సనన్ని గడల మద నడిచే
శిక్షణనవస్వాటముంముం  మొదల  పెటస్టు రు  దనకి.

అయతే  అది  చాల  మముంచిది-  తస్వారలోనే
తాడ మద నడిచే విదసను నేరేచ్చుసకునన్నిది.

"ఏనుగపిలల  చాల  బాగా  నడసత ముందట!"

అవి సరక్కస్ వాళళ్ళు పత్రుచారముం చేసకునన్నిరు.

దముంతో 'రాక'న చసూసముందుకే  సరక్కస్ కు వచేచ్చు
జనల ఎకుక్కవమైనరు.  

అయన 'రాక' కు హిముంస తపప్పులేదు. మరినన్ని
కొతత  విదసల నేరుచ్చుకవాలన మాసస్టురుల  దనన్ని
బలవముంత పెడతసూనే ఉనన్నిరు.

విసిగిపోయన  'రాక'  ఒక  రోజన   సరక్కస్
నుముండి తపిప్పుముంచుకొన  పరిపోయముంది!  

సరక్కస్ లోముంచి అయతే  బయటికి వచిచ్చుముంది
గానీ, రాక కు ఎటపోవాలో తెలీదు. జనల
ఎవస్వారికీ దన భాష,  దన బాధ తెలయదు.

అయతే దన అదధృషస్టుముం కొదీద్ద   అది పత్రుమఖ
వమైల్ర్డ్ ఎకత్సా పర్స్టు 'రాణ' కముంట పడిముంది. 

రాణకి  జముంతవులముంట  పేత్రుమ.  వాటి  భావముం,

వాటి కనీన్నిటికి అరబ్ధముం తెలస ఆమకు.  ఆమ
'రాక'  పెమై  ఉనన్ని వాతలన్ని,  దన కనీన్నిటి చారలన్ని
చసూసి దనన్ని అరర్థముం చేసకునన్నిది.

దనతో సన్నిహముం చేసిముంది,  పరిశోధిముంచి,  దన
వివరాలనీన్ని  కనుకుక్కనన్నిది.  ఎవస్వారసూ  దనన్ని
హిముంసిముంచకుముండా  అడర్డ్ కునన్నిది.  "దనన్ని,
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దనలముంటి ఇతర జముంతవులను కపడాల"

అన పతిద్రకలోల రాసిముంది.

సరక్కస్ కముంపెనీల ఆమకు వసతిరేకముంగా చాల
పత్రుచారముం  చేసాయ  కనీ,  చివరికి  రాణ

మాటలోల  సతసముం  ఉముందన  అముందరసూ
గత్రుహిముంచారు. 

గవరన్నిమముంట  వారు  కడా  'ఆనమల్
రమైటత్సా'న గరితముంచారు.

'మానవుల  తమ  వినదముం  కసముం
జముంతవులను  ఆడిముంచరాదు'  అన  చటస్టుముం
వచిచ్చుముంది.  సరక్కస్ లలో  'జముంతవులన
వాడకవటముం'  అనే  దురాచారానకి  తెర
పడిముంది.  ఆనటి  నుముండ  సరక్కస్ లలో
జముంతవులను ఆడిముంచి సొమమ్మ చేసకవటముం
తగిగ్గపోయముంది! 

తాళలకసముం!

రామ  : మా ననన్నికు న మద బొతితగా నమమ్మకముం లేదన తేలపోయముందిరా..!

ససూరి  : ఏమయసముందముంటి  ..? ఎముందుకల అముంటనన్నివు..?

రామ  : ఏముం లేదురా  .. పొదుద్ద నే మసూరచ్చు వచిచ్చునటల  నటకమాడాను  . దగగ్గరోల బీరువా తాళముం  
ఉనన్నిపప్పుటికీ ఇలలముంతా వతికి ఓ పనకిరాన ఇనుపమకక్క తెచిచ్చు న చేతిలో పెటస్టు డరా..?!

భసూగళముం పఠముం!

బాటసారి  : బాబసూ  ! ఈ రోడర్డ్కక్కడికిపోతముంది!

వసకిత  : తినన్నిగా పోతే దకణానకి  . అట తినన్నిగాపోతే ఉతతరానకి తరస్వాత తసూరుప్పుకు  , ఆఖరుకు 
పడమరకు తిరిగి చివరకు యకక్కడికే వసత ముంది బాబసూ!
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బడికి పోదముం!
పేద తలలదముండత్రు ల పిలలలన్ని బడికి ఎముందుకు పముంపరు ? 

రచన: రేషిమ్మత, 5 వ తరగతి, వికసవిదసవనముం, పోరముంకి, కధృషాష్ణుజలల .

అది  ఒక  సాయముంతత్రుముం.  పిలలలముందరసూ  బడి
నుముంచి  ఇముంటికి  సముంతోషముంగా  తిరిగి
వసత నన్నిరు. 

కనీ రోడర్డ్  మద ఒక పత్రుకక్కగా నలబడర్డ్  ఒక
అకక్క,  తన తమమ్మడితో అముంటనన్నిది: "మనముం
కడా  అముందరి  లగా  బడికి  వళత
బాగముంటముందిరా!  కనీ  ననన్ని  ఒపుప్పుకడ!"

అన. 

"మనముం  ఇముంకసారి  ననన్నిన  అడిగి
చసూదద్ద ముంలేవే!" అనన్నిడ తమమ్మడ. ,  

ఆ  తరాస్వాత  ఇదద్దరసూ  వాళళ్ళు  అమమ్మ  దగగ్గరికి
పోయ,  "అమామ్మ మేముం కడా బడికి వళత ముం
అమామ్మ!" అన అడిగారు. 

అమమ్మ అముంది,  "నేను సముంపదిసాత న,  ఏముంటి?

సముంపదిముంచేది  మ  ననన్ని!  వళళ్ళు  ననన్నిను
అడగముండి!" అన. 
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వాళళ్ళు ననన్ని దగగ్గరికి వళల అడిగారు- "ననన్ని!
మేముం బడికి వళత ముం ననన్ని!" అన.

"ఎల వళత రు? మన దగగ్గర డబుర్బాల కడా
చాల కొనేన్ని  ఉనన్నియ కద?  అముంత డబుర్బా
మ బడికే  కటస్టుసత,  మరి మనముం  తినేముందుకు
తిముండి  ఎకక్కడినుముండి  వసత ముంది?..మరు
ఇకక్కడే ఉముండముండి.  తినేముందుకు ఏదమైన తిముండి
తెసాత ను"  అన వాళల ననన్ని కొముంచెముం అవతలకి
వళళ్ళుడ.  పిలలలదద్దరసూ  అకక్కడే  దిగలగా
కరచ్చున ఉనన్నిరు. 

అముంతలో  వరర్షిముం  మొదలమైముంది.  జోరుగా
కురుసత నన్నిది.  రోడలనీన్ని  ఖాళ  అయాసయ.

అముందరసూ ఎకక్కడికకక్కడ వళళ్ళు దకుక్కనన్నిరు.

కనీ  ఈ పిలలల ఇదద్దరసూ మటకు అకక్కడే

నలబడి  ఉనన్నిరు-  వాళళ్ళు  ననన్ని  "వసాత ను-

ఇకక్కడే ఉముండముండి" అనన్నిడగా, అముందుకన. 

అముంతలో ఒక  మసలయన  వచిచ్చు,  "ఏముంటి
పిలలలసూ,  వరర్షిముం  పడతసూ  ఉముంట  ఇకక్కడ
తడససూతనన్నిరు?!  తడవకడదు  రముండి!"

అన వాళళ్ళు చెయస పటస్టు కున ఎదురుగముండా
ఉనన్ని టీ షాపుకు తీసకున వళళ్ళుడ.  

"వేడి  వేడిగా  రముండ  టీల  చేసి  ఇవుస్వా,
వీళలకు!" అనన్నిడ షాపతనతో.

టీ తాగతసూ మసలయనకు తమ గరిముంచి
చెపప్పురు  పిలలల.  "మ  నయన  ఏముం
చేసాత డ?" అడిగాడ మసలయన. 

"ఏ  పనముంట  అది  చేసాత డ"  చెపప్పుడ
తమమ్మడ.

"చదువు వొచాచ్చు?" 

"రాదు"

"కనీలే,  మరి మా ఆఫీసలో వాచ్  మాసన
పన  ఉముంది.  జీతముంకడా  కొముంచెముం  ఎకుక్కవే
ఇసాత ను.  పన  చేసాత డా?"  అడిగాడ
మసలయన.
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"చేసాత డ-  జీతముం  ఎకుక్కవిసత  ఏ  పనెమైన
చేసాత డ" అనన్నిది అకక్క.

"అయతే రేపు మ నయనన్ని  ఈ  'టీ'షాపు
ఆయనన్ని  కలవమనముండి.  ననున్ని  ఎకక్కడ
కలవాలత్సాముందీ  రాసి  ఇసాత డ  ఈయన"  అన
మసలయన వళళ్ళుపోయాడ. ఆరోజ వాళళ్ళు
ననన్ని  రాగానే  టీ  షాపతను  టీ  ఇచిచ్చు
చెపప్పుడ:  మ  పిలలల  నీకు  పన  వతికి
పెటస్టు రు" అన. "ఏముం పన?" అడిగాడ ననన్ని. 

"ఆఫీసలో  వాచ్ మాసన  పన!  నీ  పముంట
పముండిముంది!  చాల  డబుర్బాల  ఇసాత రు!

నమమ్మకముంగా  చేసాత వు  గద?!"  అడిగాడ  టీ
దుకణముం ఆయన. 

"నమమ్మకనకి  మన  దగగ్గర  కొదవే  లేదు"

అనన్నిడ ననన్ని.

"అయతే  మసలయన  పత్రుతేసకముంగా
చెపప్పుడ:  ఒక రసూల పెటస్టు డ-  మ పిలలలన్ని
బడికి పముంపిసతనేనట, నీకు పన ఇచేచ్చుది-"

"డబుర్బాల  లేకనే  కద,  వాళలన  బడికి
పముంపనది?! మముంచి జీతముం ఇసత నేను ఎముందుకు
పముంపను?  వాళళ్ళు  చదువుకుముంటనే  మేల!"

అనన్నిడ  ననన్ని,  మసలయన  ఆఫీస
అడద్రస తీసకుముంటసూ. 

మరునటి రోజన ననన్ని పనలో చేరాడ.  ఆ
తరాస్వాతి రోజన పిలలలదద్దరసూ  బడిలో  చేరారు.

గొపప్పు అనుభవముం! 

హీరో:  న దగగ్గర 'మేకప  మాసన 'గా పన చేసాత నముంటనన్నివు... అనుభవముం ఉముంద..?

పేరయస: ఉముందముండి సారసూ... గత పదిహేనేళళ్ళుగా తాపీ మేసతడగా పన చేసత నన్ని..!
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మముంచిమతత్రు ల
రచన: ఆర్ . శ్రీకముంత , 8 వ తరగతి, అరవిముంద హెమై  ససూక్కల్ , కుముంచనపలల

అనగనగా ఒక ఊరు.   ఆ ఊరు
చుటసూస్టురా అడవి.   ఆ ఊరి పెదద్ద,
శ్రీరామల  చాల  మముంచివాడ.

ఊరికి  కవలసిన  అనన్ని  సౌకరాసలనసూ
కలప్పుముంచాడ.  ఊళళ్ళు  వాళళ్ళు  కడా  తమ
వముంతగా  కటస్టువలసిన  పనున్నిలనన్నిముంటినీ
ఆలససముం  లేకుముండా  చెలలముంచేసవాళళ్ళు.  అటల
వచిచ్చున మొతాత లను  ఆయన ఒక గహలో
భదద్రముంగా దచిపెటస్టువాడ. ఆ గహ తలపుల

తీసముందుకు కడా శ్రీరామల ఒక  జగత్రుతత
తీసకునన్నిడ.  వాటి  తాళల
తెరుచుకవాలముంట   ఆయన  కతరు-

సజత చేతిగరుత ల కవాల!  

ఆ  రోజలోల  దశముంలో  అముంతట  బముందిపోట
దొముంగల తాకిడి ఎకుక్కవగా ఉముండేది.  ఒకసారి
వాళళ్ళు   ఊరిమద  పడి,  భీభతత్సాముం
సధృషిస్టుముంచారు.  కనబడిన  సొమమ్మల
దోచుకునన్నిరు.  ఎదిరిముంచిన  వాళళ్ళును

 బొమమ్మకు కథ--2
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చముంపరు.  కొనన్ని  ఇళళ్ళును  తగలబెటస్టు రు;

కొనన్నిముంటిన  సాస్వాధీనముం చేసకునన్నిరు.  వాళళ్ళు
ఊరిపెదద్ద  ఇముంటి  వరక  వచేచ్చుసరికి  ఖాళ
గడల వాళలను వకిక్కరిముంచాయ. 

శ్రీరామల సజతను ఎతత కొన అడవిలోకి
పరిపోయాడ.   

దొముంగల ఊరుకుముంటరా? వాళళ్ళు ఆయనన్ని
వముంబడిముంచారు.  భయముంతో  పరుగ
పెడతనన్ని  శ్రీరామల  ఒక  చట  జరి
పడిపోయాడ!  ఆయన చేతలోలముంచి జరిన
సజత నేరుగా లోయలోకి పడిపోయముంది!

శ్రీరామల  తేరుకునేలోగానే  దొముంగల
ఆయనన్ని చుటస్టు మటస్టు రు!   

అముందరసూ  ఆ  పప  చనపోయముందన
అనుకునన్నిరు; కనీ నజనకి సజత లోయ
అడగన ఉనన్ని ఓ చెటస్టు  కొమమ్మలోల పడిముంది. అ
కొమమ్మలోల  ఒక గత్రుదద్ద  గసూడ కటస్టు కొన ఉముంది.

ఆకశముం నుముండి సజత వచిచ్చు పడగానే గత్రుదద్ద
ఆ  పపన  కళళ్ళులో  కరచుకొన
తీసకుపోయముంది- జముంతవుల సమావేశనకి.

అకక్కడ  చాల  జముంతవుల  సమావేశమమై
ఉనన్నియ.  అవనీన్ని  సజతన  చసూసి  చాల
మచచ్చుట  పడార్డ్ య.  అపుప్పుడ  గత్రుదద్ద  వాటిన
ఉదద్దశిముంచి  "మనకు,  మనుషలకు  మధస
సముంబముంధాల బాగా చెడిపోతనన్నియ. వాటిన
బాగ చేయాలముంట ఈ పప లముంటి వాళళ్ళు
చాల  అవసరముం.  మలో  ఈ  అమామ్మయన
ఎవరు పెముంచే బాధసత ఎవరు తీసకుముంటరో
వాళళ్ళు  మముందుకు  రముండి.  మవలల  మన
జముంత  సమాజనకే  కదు,  మనుషలకు
కడా మేల జరుగతముంది" అన.



కొతతపలల                                                     47                                                              ఆగసస్టు  2018

జముంతవులనీన్ని  ఆలోచనలో  పడార్డ్ య.

పులల,  సిముంహాల  'మేముం మాముంసాహారులముం.

ఎపుప్పుడ  ఓసారి  ఈ  పపను
తినేయాలనపిముంచిన అనపిముంచచుచ్చు.

మేముం పెముంచుకముం' అనన్నియ. జముంకల, అడవి
దునన్నిల-  'మేముం ఒకచట  ఉముండనే  ఉముండముం.

మా వలల కదు' అనన్నియ. 

అపుప్పుడ  ఒక  భారీ  ఏనుగ  మముందుకు
వచిచ్చుముంది-  'నేను  పెముంచుకుముంటను-  నేను
ఒముంటరిదనేన్నిగా,  నక  తోడ  అవసరముం'

అనన్నిది.  మగతా  జముంతవులనీన్ని  పపను
దీవిముంచి,  'నీకు  ఎలముంటి  అవసర ముం  ఉనన్ని

మాకు చెపుప్పు!  వసాత ముం"  అన ఏనుగకు చెపిప్పు
వళల పోయాయ. 

ఇక   ఏనుగ  ఆ  పపను  తన  మద
ఎకిక్కముంచుకొన  ఇముంటికి  తీసకువళలముంది.

కొముండపెమైన  ఉముండే  ఒక  కట,  దన  ఇలల .
ఏనుగ  పపన  చాల  మదుద్ద గా
పెముంచుకునన్నిది.  పప,  ఏనుగ ఇదద్దరసూ కట
గడమద  కరచ్చున  రోజూ  ఆకశనన్ని,
దసూరముంగా  ఉనన్ని  పటస్టుణానన్ని  చసూసవాళళ్ళు.
అడవిలోన  జముంతవుల,  పక్షుల  అనీన్ని
సజతకు సన్నిహితలయాసయ. 

ఇక  అకక్కడ,  బముందిపోట  దొముంగల  'ఊరి
డబుర్బా ఎకక్కడ దచావు?' అన శ్రీరామలను
చాల వేధిముంచారు.  ఆయనన్ని ఎతత కెళళ్ళు చాల
కలముంపట  తమ  గహలోనే  బముందీగా,

బానసగా పెటస్టు కునన్నిరు.

అయన  శ్రీరామల  నరు
విపప్పుకపోవటముంతో,  చివరికి 'ఇక లభముం లేదు.

వీడిన  ఊరికే  పోషిముంచేది వధృధా.  చముంపేదద్ద ముం'

అన నశచ్చుయముంచుకొన, అడవికి తీసకెళళ్ళురు.
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అది చసూసిన పక్షుల కొనన్ని సజత దగగ్గరికి
వచిచ్చు  "సజతా!  మ  ననన్నిను
బముందిపోటవాళళ్ళు చముంపేయబోతనన్నిరు.

తస్వారగా వచిచ్చు కపడక! పద పద! 

మముందు!" అన తముందర పెటస్టు య.

సజత  తక్షణముం  వాటి  వముంట
బయలదరిముంది.  ఆ  పప  వనకనే  ఏనుగ,

అడవిలోన  మగతా   జముంతవుల  అనీన్ని
వళళ్ళుయ.  వాటనన్నిటి  సహాయముంతో  సజత
బముందిపోటలకు  బుదిబ్ధచెపిప్పుముంది;  తముండిద్రన
కపడకునన్నిది! 

దముంతో  అడవిలోన  జముంతవులముంట  ఊరి
పత్రుజలకు,  ఊళళ్ళు  వాళలముంట  అడవి
జముంతవులకు మముంచి అభపశ్రాయముం కలగిముంది.

ఏనుగ,  సజత  విడదీయరాన
మతత్రు లమైనరు. ఇక అటతరాస్వాత బముందిపోటల
ఏనడూ  ఆ  ఊరివమైపుకు రాలేదు.  అముందరి
సొమసూమ్మ సరకతముంగా ఉముంది!

 
ఆవాల నవుస్వాల!

డాకస్టుర్:  ఆవాల బరువు తగగ్గడానకి చాల బాగా ఉపయోగపడతాయ. 

పేషెముంట: అవునముండి, డాకస్టురు గారు! వాటిన ఎల ఉపయోగిముంచాల?

డాకస్టుర్: ఒక కిలో ఆవాల గినెన్నిలో  తీసకవాల. తరవాత వాటిన కిముంద నేలమద పడేయాల. 

ఇపుప్పుడ కిముందకు వముంగి, ఒకొక్కకక్క ఆవాల గిముంజన ఏరి, మళళ్ళు అద గినెన్నిలో వేయాల.

ఇటల  వారానకి మసూడ సారుల  చేసత కచిచ్చుతముంగా బరువు తగగ్గతారు!!!
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మముంచి రమైత
రచన:సి.హెచ్ .ఆవులరాజ, 7 వ తరగతి, పశ్రాథమకనన్నిత పఠశల, కముంకణాలపలల 

దొముండపడ  గాశ్రామముంలో  రాజ  అనే
పిలలవాడొకడ  ఉముండేవాడ.  వాడికి  చదువు
అముంతగా  రాదు;  ఆటల  బాగా  ఆడతాడ
గానీ.  మఖసముంగా వాడికి కిత్రుకెట అముంట చాల
ఇషస్టుముం.  

పిలలలముంతా వాడిన  'మొదోద్దడ'  అన ఎగతాళ
చేసవాళళ్ళు.  వాళళ్ళు  అమామ్మ.  ననన్ని  కడా
ఎపుప్పుడూ  తిడతసూనే  ఉముండేవాళళ్ళు  వాడిన:

"నీకు అట చదువూ  రాదు;  ఇట పొలముం

పనులసూ రావు!  నువుస్వా దనకీ పనకి రావు!"

అముంటసూ.  అయన  అటల గ  తరగతల
మారుతసూ  మారుతసూ  10 వ  తరగతికి
చేరాడ రాజ. 

పదో తరగతికి రాగానే ఇముంటి వాళలతో  పోరాడి,

ఆ  సముంవతత్సారముం  ఇక  బడికి  ఇముంటలముంచి
రాకుముండా  హసస్టుల్ లో  చేరాడ.  హాసస్టుల్ లో
వాడిన  తిటస్టువాళళ్ళు  ఎవస్వారసూ  లేరు.  దముంతో
వాడ  చదువుమద  బాగా  ధాసస
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పెటస్టుగలగాడ: "నేను ఎటల  చదువుతాను?!"

అనన్ని ఆలోచన వదిలేసి, "నేరుగా చదవటముం"

మొదలపెటస్టు డ  వాడ.  దముంతో  పదో
తరగతి పసయాసడ! 

అయతే దనకి ఇముంటల వాళళ్ళు బాధ పడార్డ్ రు:

"వీడిన  ఇపుప్పుడ  ఇముంటరోల  చేరాచ్చుల,  ఖరమ్మ"
అముంటసూనే ఇముంటరోల చేరాచ్చురు.

అటల  అటల  ఇముంటర్  చదివాడ రాజ.

అటపెమైన  డిగీత్రులో  "వసవసాయ  చదువు"

చదివాడ.  అయతేనేముం  లభముం?!  తను
చదివిన చదువుతో ఉదోసగముం ఏమ రాలేదు!

కనీ  వాడికి  నరాశ  అనపిముంచలేదు.  "ఇముంక
చదువు చాల" అనుకొన, దొముండపడ తిరిగి
వచేచ్చుసాడ.  "ఇముంక  ఉదోసగముం  రాలేద?

నీకెకక్కడ  వసత ముందిలే!"  అన  ఎగతాళగా
మాటల డారు అముందరసూ.

తరాస్వాతి  రోజన  పొలనకి  వళళ్ళుడ  రాజ.

వాళళ్ళు  ననన్నికు  రముండకరాల  పొలముం  ఉముంది.

అయతే,  దనన్నిముంతా పముండిముంచడముం కషస్టుమయ,

ఒక ఎకరముంలోనే పముంట వేసవాడ ఆయన. 

"  ననన్ని!  ఆ మరో ఎకరాలో నేను సొముంతగా
ఏదమైన  పముంట  వేదద్ద మనుకుముంటనన్నిను"

అనన్నిడ రాజ,వాళళ్ళు ననన్నితో.

"ఏమ  చేతకనడివి  ఏముం  పముండిసాత వురా?"

ఎకిక్కరిసత నన్నిటల  అనన్నిడ  వాళల  ననన్ని.
అయన రాజ మఖముంలో పటస్టు దల చసూసి,

"సరే! అయన ఆ ఎకరా ఎటల గసూ ఖాళయే!

ఏమనన్ని  చావు!  ఇపప్పుటికెమైన  నీకు  చదువు
రాదన ఒపుప్పుకునన్నిముందుకు సముంతోషముం!  కనీసముం
కలీ చేయడమనన్ని నేరుచ్చుక" అన తిటస్టు డ.

రాజ  అవి  ఏమ  పటిస్టుముంచుకలేదు-  తను
చదువుకునన్ని  చదువున  ఉపయోగిముంచు-

కుముంటసూ ఆ పొలముంలో పముంట వేశడ.  రాజ
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వేస పముంటల, మముందుల, చేస పనుల అనీన్ని
కొతత కొతతగా అనపిముంచాయ వాళళ్ళు ననన్నికు. '

పిచచ్చుడ- ఏముంటముంట చేసత నన్నిడ!' అన బాధ
పడసాగాడ.  ఊరోల  వాళళ్ళు   కడా ఏవేవో 
ఊహిముంచుకునన్నిరు.  అయతే అటల  ఆరన్నిలల
తిరిగ  సరికి,  అముందరసూ  ఒకట

ఆశచ్చురసపోయారు:  అముందరసూ  రముండకరాలోల
పముండిముంచే  పముంటన,  రాజ  ఒకక్క  ఎకరముంలోనే
పముండిముంచి  చసూపిముంచాడ!   ఇక  ఆ  రోజ
నుముండ  వాళళ్ళు  ననన్ని  కడా  రాజన
మచుచ్చుకసాగాడ.

ఈసారి  రముండకరాలసూ  తననే
పముండిముంచమనన్నిడ.  అదనముంగా  ఆ
చుటస్టు పత్రుకక్కల వాళల పొలలన్ని కడా కౌలకు
తీసకున  అనేక  రకల  పముంటల  పముండిముంచి
చసూపడ రాజ. 

ఆ  తరాస్వాతి  ఏడాది  రాజకి  పెళల  కడా
అయసముంది.   ఇపుప్పుడ  రాజ  ఒక  మముంచి
రమైత! ఊళళ్ళువాళళ్ళుకు వసవసాయముంలో ఎలముంటి
సముందహాలొచిచ్చున  రాజ  దగిగ్గరికి  వచిచ్చు
సలహాల అడగతముంటరు!

1. పొడవాటి మానుకి నీడే లేదు?

2. పెమైడిపెటస్టులో మతసపు గిముంజ?

3. ఇముంతిముంత ఆకు, ఇముంపెమైన ఆకు, రాజల మచిచ్చున రతాన్నిల ఆకు?

4. అడర్డ్గడమద బుడర్డ్ చెముంబు, తోసిన ఇటపకక్క పడదు. అట పకక్క పడదు?

5. మనషికి రముండే కళల , ఏడ చేతల?

జవాబుల: 1. దరి, 2. వడలగిముంజ, 3. తమలపకు, 4. ఆబోత మసూపురముం, 5. నచెచ్చున

 పొడపు కధల
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భయముం-ధమైరసముం
రచన: తారా షెలస్టుర్ హముం పిలలల, నసూస బోయన పలల, హెమై దరాబాదు
సౌజనసముం: కుపిప్పుల ఫణముందద్ర

ఒక ఊళల చినన్ని గత్రుముంథాలయముం ఒకటి ఉముండేది.

అకక్కడి  పుసతకలకి  మామసూల  పుసతకల
లగానే  కళసూల,  చేతలసూ,కళసూల,  మకుక్క
లముంటివి  ఏవీ  లేవు;  కనీ  వాటికి  వినడముం,

మాటల డటముం వచుచ్చు! 

పెమైగా అది చాల చినన్ని గత్రుముంథాలయముం కడా:

కబటిస్టు  మొదటినుముండ  అవే  పుసతకల
వునన్నియ.  అముందుకన   అవి  వేళ  పళ

లేకుముండా  ఎపుప్పుడూ  ఏదో  ఒకటి
మాటల డతసూనే ఉముండేవి. 

వాటి  మాటల  కడా  మన  మాటలల నే
ఉముండేవి.  దముంతో  వాటి  మాటల  వినన్ని
ఊళళ్ళువాళళ్ళు  'ఈ  గత్రుముంథాలయముంలో
దయసలనన్నియ బాబోయ'  అన అటవమైపు
రావడముం   మానేశరు.  కనీ  లమైబ ద్రరియన 
మాతత్రుముం రోజూ భయపడతసూనే వచిచ్చు, కురీచ్చు
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బయట వేసకొన కరుచ్చునేవాడ-  లేదముంట
జీతముం రాదు మరి! 

ఇటల  కొనన్నిళళ్ళు  గడిచే  సరికి,  తమనెవరసూ
పటిస్టుముంచుకవడముం లేదన దిగల మొదలమైముంది
పుసతకలకి.

అముంతే కక, ఒక వారముం రోజలగా ఎలకల
కడా రావడముం మొదలపెటస్టు య!  ఎలకల
అడగల  చపుప్పుడ  వినగానే  పుసతకలనీన్ని
భయముంతో బిరత్రు బిగసకుపోయ,  నశరబద్దముంగా
ఉముండటముం మొదల పెటస్టు య.

ఎలకల వచిచ్చు, ఎముంచకక్క ఏదో ఒక పుసతకనన్ని
కసపు కొరుకొక్కన వళలపోయేవి!  ఆ ఎలకలన్ని

లమైబ ద్రరియన  కడా చసూశడ; కనీ ఎలకల
లోపలకి  వళలనపుప్పుడ లోపలన్నిముండి మాటల
వినపడటలదు.  దముంతో అతను  'దయాసలకు
ఎలకలముంట  భయముం  కబోల'  అనుకొన,

ఎలకలన్ని తరమకుముండా వదిలేశడ. 

ఇక  ఆ  ఊళల  అయతే  జనల  అముందరసూ
గత్రుముంథాలయముం గరిముంచి పూరితగా మరిచ్చుపోయే
పరిసిర్థతి వచిచ్చుముంది. 

అపుప్పుడ  వచాచ్చురు,  ఊళలకి  కొతతగా-  5 వ
తరగతి  పిలలల!  అముందరసూ  అలలరి  వాళల!
కకపోతే బాగా ఆడకుముంటరు; ఇముంక బాగా
చదువుకుముంటరు!  బళల పుసతకలే కకుముండా,

కథల  పుసతకల  కడా  చదవటముం  వాళళ్ళుకి
ఇషస్టుముం! 

అటల  వాళల  ఒకరోజన   వీధిలో  నడససూత
పోతముంట గత్రుముంథాలయముం కనపిముంచిముంది. "అరే!

మన  ఊళల  గత్రుముంథాలయముం  వుముంది.

మనకెవస్వారసూ  చెపప్పులేద!  సరే  వళల  చసూదద్ద ముం
పదముండి!" అన లోపలకి వళల రు. ఊళల చాల
మముంది  గత్రుముంథాలయముం  గరిముంచి  అసల
మాటల డకవటముం కడా మానేశరు కద,
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అముందుకన వీళళ్ళుకి  కడా ఎవరసూ దయాసల
గరిముంచి చెపప్పులేదు.  ఇక లమైబ ద్రరియన   ఏమో
వీళలన  చసూసి  కడా  "లోపలకి  వళల క
దయాసల మాటల వినబడితే అపుప్పుడ వీళలకే
తెలసత ముందిలే;  నేనెముందుకు,  చెపప్పుటముం?'  అన
వీళలన ఆపలేదు.

పిలలల లోపల వునన్ని పుసతకలన్ని చసూసి
"అరరే!  వీటిన  ఎలకల  కొటస్టుసాయ!

ఏమముండ  లమైబ ద్రరియన  గారు,  ఇవముందుకముండ,

ఇటల  ఉనన్నియ.  బాగ  చేయచుచ్చుకద?

లోపలముంతా  దుమమ్మ,  బసూజ  ఉముంది!"

అనన్నిరు. 

అపప్పుటికీ  లమైబ ద్రరియన  అసల  విషయముం
చెపప్పులేదు.  ఊరికే  వీళళ్ళున  ఆట పటిస్టుదద్ద మన
"నేనొకక్కణష్ణు ఎనన్నిన చేయను పిలలలసూ?! మకు
అముంత ఓపిక,  సరద ఉముంట మరే చేసకముండి
గద?!  ఏమమైన  సామానుల  కవాలముంట
చెపప్పుముండి, తెపిప్పుసాత ను" అనన్నిడ. 

పిలలలముంతా  కసపు  తమలో  తామ
మాటల డకొన,  "సరే  లముండి  సార్!  అయతే
మాకు ఒక బసూజ కరత్రు, ఇముంక ఊడవడానకి,

తడవడానకి  సామాను,  కసిన  రముంగ
కగితాల  తెపిప్పుముంచముండి.  యీ  లోపల  మేముం
వళల  యీ  పుసతకలకు వేయడానకి అటస్టుల,

ఇముంక  మాదగగ్గర  ఉనన్ని  మరికొనన్ని  కథల
పుసతకల తీసకొసాత ముం,  ఇముంక గముంటలో"  అన
చెపిప్పు వళలపోయారు. 

లమైబ ద్రరియన  వాళల  అడిగిన సామాను తెచిచ్చు
భయముం భయముంగానే లమైబద్రరీ లోపల పెటిస్టు, మళల
బెమైట  కురీచ్చులో  కరచ్చున  పేపరు
చదువుకసాగాడ.  కొముంత  సపటికి  పిలలల
తమదగగ్గరునన్ని  కథల  పుసతకల,  అటస్టుల
తీసకొచాచ్చురు.  వముంటనే  పనలోకి  దిగారు
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కడా.  మముందు  లోపల  బసూజముంతా
దులపరు. అముంతా ఊడాచ్చురు. పత పుసతకల
మద  వునన్ని  దుమమ్మ  దులపరు.  వాటికి
అటస్టుల వేసారు.  తామ తీసకొచిచ్చున కథల
పుసతకలను  ఒక  అరలో  సరాద్ద రు.  మొతతముం
గత్రుముంథాలయానన్నిముంతా  కడిగి,  తడిచారు.

"రముంగ కగితాలన్ని రేపు అతికిదద్ద మలే"  అన
అముందరసూ ఆడకవడానకి వళళ్ళు పోయారు. 

అటల  పత పుసతకలకి తమను 'చాల రోజల
నుముండి  మనుషలవరసూ  కనీసముం
మటస్టు కవటముం  కడా  లేదు'  అనే  బాధ
తీరిముంది.  పిలలల  ఆడకవడానకి  వళలన
తరాస్వాత  కసపటికి  వాటికి  కొముంచెముం  ఓపిక
వచిచ్చుముంది. ఐతే అవి 'మాటల డదముం' అనుకునే
లోపే  ఎలకల  అడగల  చపుప్పుడ
వినపడిముంది.  చటకుక్కన  అనీన్ని  నశరబద్దముం
అయపోయాయ. 

విచితత్రుముం  ఏముంటముంట,  పిలలల  తెచిచ్చున  కథల
పుసతకలలో ఒకటి అసల ఈ గత్రుముంథాలయముం
లోద-  చాల  రోజల  కిత్రుతముం  దనన్ని  ఎవరో
తీసకు  వళళ్ళు,  తిరిగి  ఇవస్వాటముం  మరచారు.

అటల  అది వాళల పిలలలన్ని చేరి; చివరికి మళళ్ళు ఆ
పిలలల దస్వారా ఈ గత్రుముంధాలయానకే వచిచ్చుముంది.

అయతే  ఆ  సముంగతలేవీ  ఆ  పుసతకనకి
తెలీదు!  అముందుకే  అది  కడా  ఏమ
మాటల డలేదు.  'అసల  తను
మాటల డగలదు' అనన్ని విషయానేన్ని ఆ పుసతకముం
మరిచ్చుపోయముంది పపముం.  

కనీ  అది  కడా  అనీన్ని  వినగలదు  కద,

అముందుకన   ఎలకల  అడగల  చపుప్పుడ
దనకి కడా వినపిముంచిముంది. అయన ఎపప్పుటి
మాదిరి మామసూలగానే ఉముంది. 

ఎలకల  వచిచ్చు,  "ఇకక్కడముంతా
మారిపోయముంది-  దుమమ్మ  దుశనముం  ఏమ
లేదు.  అసత్సాల  బాలేదు"  అన
గొణుకుక్కనన్నియ.  అముంతలో  వాటి  చసూపు
కొతతగా వచిచ్చున పుసతకల మద పడిముంది. 

ఇనన్ని  రోజలగా  పత  పుసతకల  తినలేక
ఉససూరు  మముంటనన్ని  ఎలకలకు,  కొతత
పుసతకలన్ని  చసూడగానే  పశ్రాణ ముం  లేచి
వచిచ్చునటలయముంది.  అవి ఇక కొతతవాటి దగగ్గరికి
వచిచ్చు ఒకొక్కకక్క దనన్ని కొరికి రుచి చసూడడముం
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మొదల  పెటస్టు య.  అయతే  మన  కొతత
పుసతకముం  ఇనన్నిళసూళ్ళు  నొపిప్పు  అనేద ఎరుగదు-

పిలలల  పపముం  వాటిన  జగత్రుతతగా
చసూసకునన్నిరు!  అముందుకన ఇపుప్పుడ ఎలక
కొరకగానే అది గటిస్టుగా  "ఎవస్వారాశ్రా అది,  ననున్ని
కొరికిముంది?!  అముంతగా  ఆకల  వేసత  అనన్నిముం
తినముండి,  లేదముంట గడిర్డ్  తినముండి.  పుసతకలన్ని,
తినేది?!" అన అరిచేసిముంది. 

ఒకక్కసారిగా  అముంత  పెదద్ద  గొముంతతో  అరుపు
వినపడేసరికి  ఎలకలకి   వణుకు  మొదలమై ,
పరుగ  పరుగ!  "ఇముంక  మళల  ఆ  పకక్కకి
రాకడదు బాబసూ!"  అన అరుచుకుముంటసూ
పరిపోయాయ. 

కొతతపుసతకముం  కొతత  గొముంత  వినన్ని  పత
పుసతకలకి  ఆశచ్చురసముం  వేసిముంది.  ఎలకల
పరిపోయేసరికి  ఆనముందముం  కడా  వేసిముంది.

ఇక  లమైబ ద్రరియన కేమో  మళళ్ళు  భయముం
పటస్టు కుముంది.  "దయాసల ఇపుప్పుడ ఎలకలన్ని
కడా  బెదర  గొటస్టుశయ-  అయోస,  ఏముం
చేసది  దవుడా!"  అన  బయట  కరచ్చున
వణకటముం మొదల పెటస్టు డ. 

ఇక  పత పుసతకలనీన్ని  "ఎవరది?!  ఎలకలన్ని
బెదరకొటిస్టున  ధమైరసవముంతల?!"  అనన్నియ.

దనకి  "నేనే"  అనన్ని  సమాధానముం  వచిచ్చుముంది.

మాట  మాట  కలసాయ.  అముంతా  చాల
సముంతోష పడార్డ్ రు. 

అటల  మాటల  ఎకుక్కవయేస  సరికి,

లమైబ ద్రరియన  తిటస్టు కుముంటసూ  "పడ
దయాసల! మనుషలన్ని ఇకక్కడకు రాకుముండా
చేసత నన్నియ!  ఇపుప్పుడ  ఎలకలను  కడా
తరిమేసాయ!  ఇముంక  దీనకి  నపప్పుముంటిముంచేసత,
నేను కడా హాయగా ఇముంటికి వళల ఏదో ఒక
పన  చేసకొన  బద్రతకొచుచ్చు.  పీడా  వదిల
పోతముంది!" అన గటిస్టుగా గొణుకుక్కముంటసూ తన
కురీచ్చున  మరిముంత  దసూరముంగా  రోడర్డ్  మదికి
జరుపుకొన కరుచ్చునన్నిడ. 

ఆ మాట వినన్ని  పత పుసతకలనీన్ని  'నజముంగా
తగలబెటస్టుసాత డేమో'  అన  భయముంతో
అరవసాగాయ. 

అపుప్పుడ  ఆ  కొతత  కథల  పుసతకముం  అముందరీన్ని
"ఆపముండిరా,  మ  గల!  అతను  ఏమనన్నిడ
వినలేద?!  మన  మాటల  వలేల
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దయాసలనన్నియన  అముందరసూ  భయపడ-

తనన్నిరు. ఆలోచిముంచి చసూసత 'ఇనన్నిళసూల నేను
మాటల డకపోవటముం  వలలనే  పిలలల  ననున్ని
చసూసి  భయపడకుముండా  ననున్ని  జగత్రుతతగా
చసూసకునన్నిరు' అనపిసత ముంది. 

మరు విముంటనముంట ఒక మాట చెపత . దనతో
మ  కషాస్టు లనీన్ని  పోతెమై;  మళల  మనుషల
ఇకక్కడికి వసాత రు;  వచిచ్చు మమమ్మలన్ని అముందరినీ
జగత్రుతతగా చసూసకుముంటరు" అనన్నిది. 

మగిలన  పుసతకలనీన్ని  "నువేస్వాముం  చెపేత  అది
చేసాత ముం! చెపుప్పు!" అనన్నియ.

అపుప్పుడ  అది  "ఇపప్పుటినుముండ  మనుషల
అడగల  చపుప్పుడ  వినగానే  మనముం
మాటల డటముం   మానేదద్ద ముం.  అసల  రేపు
ఉదయముం  నుముండ  గత్రుముంథాలయముం  తలపుల
తెరవగానే  మాటల డటముం  మానేదద్ద ముం.

సాయముంతత్రుముం  గత్రుముంథాలయానన్ని  పూరితగా
మసూససముంత  వరక  అసత్సాల
మాటల డకడదు.  ఆ  తరాస్వాత  కవాలముంట
మాటల డకుముందముం. అది కడా గల గలగా
కకుముండా,  బయటి  వాళళ్ళు  ఎవస్వారికీ
వినపడకుముండా చినన్నిగా!  అటల  కొనన్ని రోజల
ఉముంట,  అపుప్పుడ ఇముంక  'దయాసల లేవురా!'

అనుకుముంటసూ  మనుషల  మళళ్ళు  వచిచ్చు
మళళ్ళుడతారు" అముంది. 

అనన్ని పుసతకలసూ "సరే" అనన్నియ. 

మరుసటి రోజ పొదుద్ద న తలపు తెరవడానకి
మముంద  అనన్ని  పుసతకలసూ  నశరబద్దముంగా
వునన్నియ. లమైబ ద్రరియన  తలపు తెరిచి కసపు
చసూసాడ-  మాటలేమ వినపడకపోయేసరికి
అశచ్చురస  పడార్డ్ డ!  అముంతలోనే  పిలలల
వచాచ్చురు.  లోపల  అనీన్ని  రముంగ  కగితాల
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అతికిముంచారు.  చినన్ని  చినన్ని  బొమమ్మల తామ
గీసిన వాటిన,  తెచిచ్చున వాటిన అకక్కడకక్కడా
అతికిముంచారు.  ఆపెమైన  అముందరసూ సముంతోషముంగా
కసపు  పుసతకల  చదువుకొన,  ఆటల
ఆడకునేముందుకు వళలపోయారు.  ఆ మొతతముం
సమయముంలోనసూ  ఒకక్క  పుసతకముం  కడా
గొముంతెతిత మాటల డలేదు.  పిలలల వళలపోయాక
కడా  అవనీన్ని  మాటల  బయటికి
వినపడకుముండా మాటల డకునన్నియ. 

మాటల వినపడకపోయే సరికి, లమైబ ద్రరియన కి
కొముంచెముం ధమైరసముం వచిచ్చుముంది.  రోడర్డ్  మదనుముండి
తన కురీచ్చున లోపలకి తెచిచ్చు కరుచ్చునన్నిడ. 

ఆరోజ  ఇక  సాయముంతత్రుముం  వరక  మాటల
వినపడలేదు;  ఎలకల కడా కనపడలేదు.

దముంతో  చాల  ఏళల  తరాస్వాత  లమైబ ద్రరియన 
సముంతోషముంగా  ఇముంటికెళల డ.  పుసతకలనీన్ని
కడా  చాల  సముంతోషపడార్డ్ య.  కొతత
పుసతకనకి ధనసవాదల తెలపుకునన్నియ. 

"నువుస్వా అల ఎల అరిచావు?  వాటిన భలే
భయపెటస్టు వు!  అముంత  ధమైరసముం  ఎకక్కడిది,

నీకు?" అన అడిగాయ.

దనకి  అది  "ధమైరసమా!  నకెకక్కడిది?

కకపోతే నకు భయముం లేదు అముంతే.  అసల
కరణముం  ఏముంట  తెలయకుముండా  ఊరికే
భయపడటముం  మసూరకతస్వాముం.  ఊళల  వాళలకి
అసల 'మనముం మటల డగలముం' అన తెలయదు
కద,  ఊరికే మాటల మాతత్రుముం వినబడేసరికి
భయపడార్డ్ రు!  మరేమో  ఎలకల  అనేవి
ఏముంట తెలీక, మమమ్మలన్ని  కొరుకుతముండే సరికి
భయపడార్డ్ రు!  ఇముంక  ఆ  ఎలకలేమో  నేను
మాటల డతానన,  అరవగలనన  తెలీక,  న
మాటల  విన  భయపడార్డ్ య!  నేనేమో
అవేముంట  తెలీకపోయన,  భయపడకుముండా
అరిచాను  అముంతే!   కరణముం  తెలయకనే
మనముం చాల వాటికి  భయపడతాముం.  వతికి
కరణాల  కనుకక్కడానకి  ధమైరసముం  ఉనన్ని,
లేకునన్ని,  భయముం  మాతత్రుముం  ఉముండకడదు"

అన  చెపిప్పుముంది.  "నజమే  కద"  అన
నవుస్వాకునన్నియ అనీన్ని. 

ఇక  ఆరోజనుముండ   5 వ  తరగతి  పిలలల,

లమైబ ద్రరియన  కడా-  రోజూ  వచిచ్చు
గత్రుముంథాలయముం  లోపల  కరచ్చున



కొతతపలల                                                     59                                                              ఆగసస్టు  2018

చదువుకవటముం  మొదలపెటస్టు రు.  కొనన్నిళల
వాళలన గమనముంచి, మలలగా ఊళలవాళల  కడా
ఒకక్కరకక్కరసూ రావటముం మొదలపెటస్టు రు. 

ఇపుప్పుడ  గత్రుముంథాలయముం  నముండా  పుసతకల
ఉనన్నియ!  కొతత  అలమ్మరుల  ఉనన్నియ!  పిలలల
గీసిన బొమమ్మల ఉనన్నియ!  వాళల  ఆడకునే
బొమమ్మలకి పూరితగా ఒక గది కేటయముంచారు!

గత్రుముంథాలయముం మొతతముం కళకళలడతనన్నిది.

నజముం  ఎల  వునన్ని,  ఊరు  ఊరముంతా  5 వ
తరగతి  పిలలలన్ని  "ఎముంతెమైన  మరు  చాల
ధమైరసవముంతలరా, ఒరే!" అన పొగిడిముంది. 

అటల  పొగిడినపుప్పుడలల  వీళళ్ళు అముందరికీ కొతత
పుసతకముం చెపిప్పున విషయమే చెపప్పురు: "ధమైరసముం
ఉముండటముం కముంట,  భయముం లేకపోవటముం చాల
మఖసముం!  బహుశ:  మాకు అముంతగా భయముం
లేదు కవచుచ్చు" అన.

సగముం తెలవి!

అనల్ : అదముంటశ్రా.. రముండూ ఒకే రకముం పుసతకలముందుకు కొనన్నివు?

కుమార్ : ఈ పుసతకముం చేతిలో ఉముంట సగముం  పరీక్షల పసెమైనటల అన రాసముంది.అముందుకే రముండ 
కొనన్నిను.

మముంచి బరగాడ!

పేషెముంట : డాకస్టురుగారు, పల సిస్టుక  సరజరీ కి ఎముంత ఖరుచ్చు అవుతముంది..?

డాకస్టుర్ : 50.000 వరకు అవుతముంది..

పేషెముంట : ఒకవేళ పల సిస్టుక  మేమ తెచుచ్చుకుముంట...?

సెలవులయస!

రామ కసలముండర్  కవాలముంటసూ బజరుకెళళ్ళుడ. దుకణదరు కసలముండరుల  చసూపిసత ముంట పత్రుతీ 
దనీన్ని వదుద్ద ముంటసూ,  'ఇముంకసత మముంచిది ఇవస్వాముండి' అముంటనన్నిడ.

దుకణదరు (చికకుగా):  ఇముంతకీ నీ దధృషిస్టులో మముంచిదముంట  ఏముంటి? 

రామ:  అముంట... ససూక్కలకు సెలవుల బాగా ఇచేచ్చుల ఎరత్రురముంగ గళళ్ళు ఎకుక్కవుముండాల..
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పిలల డ - పిచుచ్చుక
రచన: బి.వి.శివ శశ్రావణ, 5 వ తరగతి, పశ్రాథమకనన్నిత పఠశల, కముంకణాలపలల

నది ఒడర్డ్ న చెటస్టు  మద రముండ పిచుచ్చుకల
ఉముండేవి. అవి మముంచి సన్నిహితల. 

రముండూ  కలసి  పులలల  తెచుచ్చుకునన్నియ;

రముండూ కలసి గసూడ కటస్టు కునన్నియ; చాల
కలముం కలసి బద్రతికయ. 

ఒకనడ  ఉదయానేన్ని  ఒక  పిచుచ్చుక  నదద్ర
లేచిముంది.  చుటసూస్టు  చసూసిముంది.  వాతావరణముం
చాల  బాగా  అనపిముంచిముంది.  నదిలో  ఉనన్ని

పూలను,  మొకక్కలను  చసూససూత
సముంబరపడిముంది.
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నీళళ్ళులో  తన  నీడ  చసూసకుముందమన,

కిత్రుముందకు వముంగిముంది.  అముంతే- పొరపటన కల
జరి నదిలో పడిపోయముంది! 

నది బాగా వేగముంగా పోతోముంది;  దనకి ఈత
కడా  రాదు!  దముంతో  అది  నదిలో
కొటస్టు కుపోయముంది.

కొముంచెముం  సపటికి   రముండవ  పిచుచ్చుక
నదద్రలేచిముంది.  మతత్రు న  కసముం  చసూసిముంది.

మతత్రు డ లేడ. 'ఎకక్కడికి వళళ్ళుడబార్బా ఇముంత
పొదుద్ద నేన్ని?'  అనుకుముంది.  ఎముంత  సపు  వేచి
చసూసిన సన్నిహితడ తిరిగి రాలేదు.  చివరికి
అది ఆముందోళన పడిముంది. చుటసూస్టు వతికిముంది. 

తన  ఫత్రుముండ్  ఎకక్కడా  కనపడలేదు.  అటసూ
ఇటసూ  ఎగిరి  వళళ్ళు  చసూసిముంది.  ఎకక్కడా
దొరకలేదు.  బాధ  పడతసూ  ఒకచట
కరుచ్చున ఏడసత నన్నిది. 

అముంతలో అటగా వచాచ్చుడ రామ.  వాడికి
ఒకక్క అవస్వా తపప్పు వేరే ఎవస్వారసూ లేరు. 

"ఎముందుకు  ఏడసత నన్నివ?"  అన  అడిగాడ
దసూరముం నుముండే. 

"న ఫత్రుముండ్ కనపిముంచటలదు" అనన్నిది పిచుచ్చుక. 

"న  ఫత్రుముండూ  కనపిముంచటలదు.  నేను
ఏడసత నన్నిన?"  అనన్నిడ రామ- "ఇదిగ,

ఈ కసిన సెనగల ఉనెమైఘ న దగగ్గర-  తిను"

అన దనకి వేససూత.  

పిచుచ్చుక ఏమ అనలేదు. సెనగల తినలేదు.

"ఏడవకు" అన దనన్ని నమరాడ రామ. 

"ఇకమద  నువుస్వా-నేను  ఒకరికొకరముం
సన్నిహితలముం సరేన?" అనన్నిడ.

పిచుచ్చుకకు  ఏడపొచిచ్చుముంది.  కనీ  దనకి
రామ  తన  సన్నిహితడ  అన  అరర్థముం
అయముంది.
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సరమైన నరష్ణుయముం
రచన : మసూడవ తరగతి పిలలల , రాధా ససూక్కల్  ఆఫ లరిన్నిముంగ , అనముంతపురముం

కొముండల  మధసలో  ఒక  ఊరు  ఉముండేది.  ఈత,

తాటి,  కొబర్బారి  చెటలతోటీ,  పూల  మొకక్కల-

కరగాయల  పముంటల  తోటీ  ఆ  ఊరు  చాల
అముందముంగా  ఉముండేది.   ఊళళ్ళు  పిలలలముంతా  వాళల
అమామ్మననన్నిలకు  పనులోల  సాయముం  చేసవాళళ్ళు.
తముండత్రు ల  పముంటల  పముండిముంచేవాళళ్ళు;  పిలలల

పూల కసవాళళ్ళు; తలల ల వాటిన అమమ్మకొచేచ్చువాళళ్ళు.

అమామ్మ ననన్నిల పనులకు వళలగానే,  పిలలలముందరసూ ఆటలకు పోయేవాళళ్ళు.  కొముందరు తేనెటీగల
వముంబడి,  కొముందరు  ఈతకయల  వముంబడి,  కొముందరు  గటల ,  చేనల  వముంబడి.కొముందరు  చెటలకు
ఉయాసలల కటిస్టు, ఎగరుకుముంటసూ, గముంతల వేసకుముంటసూ, ఆటలడకుముంటసూ సముంతోషముంగా
ఉముండేవాళళ్ళు. అయతే పెదద్దవాళళ్ళువస్వారికీ సమయముంలేదు- పిలలలకు మముంచి-చెడ నేరేప్పుముందుకు.

 బొమమ్మల కథ
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ఓ  సాయముంకలముం  పూట  ఊరికి  దగగ్గరోలనే  ఒక
పమ,  పిలల  కొటల డకవటముం  మొదలపెటిస్టునెమై.
పిలలల వాటి చుటసూస్టు  మసూగి చసూససూత  చపప్పుటల
కొడతనన్నిరు.  అముంతలోనే  పిలల  వనకిక్క  తిరిగి
పరిపోయముంది.  పమ దన వనకనే పరుగెతిత,
దగగ్గరోల న ఒక గడిసెలోకి దసూరిముంది.

పిలలలముంతా  చెలల  చెదరమైపోయారు.  'పమ
పమ!'  అన  కేకల  పెటస్టు రు.  అయతే  వాళల
అరుపుల  వినేముందుకు  పెదద్దవాళళ్ళువరసూ  ఊళళ్ళు
లేరుగా? 

"మొనన్ని ఓసారి కముంపలోల  పమ కనబడితే మా
నయన  కముంపకు  నపుప్పు  పెటస్టు డ!"  అనన్నిడొక

పిలలవాడ. 

"పమకు మముంట అముంట భయముం"  అనన్నిడ ఒకడ.  ఇముంకేమముంది,  పిలలలముంతా ఉతాత్సాహముంగా
పోయ, నపుప్పుల తీసకొచిచ్చు పమ దసూరిన గడిసెకు అముంటిముంచారు.

గడిసె  అముంటకొన  భయముంకరముంగా
మముండతోముంది.  పనుల  పూరిత  చేసకొన  ఇళళ్ళుకి
వసత నన్ని  పెదద్దవాళళ్ళుముంతా  దనన్ని  చసూసి   కముంగారు
పడార్డ్ రు.  గబగబా నీళళ్ళు తీసకొచిచ్చు మముంటలను
ఆరాప్పురు.
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పిలలలన్ని పిలచి కరోచ్చుబెటస్టు కొన అడిగి జరిగిన సముంగతి తెలత్సాకునన్నిరు. 

'చదువుల లేకపోతే ఇలముంటి సమససల చాల వసాత య'  అన అరర్థమమైముంది వాళలకి.  'దగగ్గరోల
పెదద్దవాళళ్ళువస్వారసూ  లేకుముండా  పిలలలన్ని  మాతత్రుమే  అటల  ఒముంటరిగా  ఒదలకడదు'  అన  కడా
తెలసిముంది.  అటపెమైన వాళలముంతా కలసి ఊళళ్ళు పిలలలకు చదువు-మముంచి చెడర్డ్ల నేరేప్పుముందుకు బడి
ఒకటి పెటస్టు కునన్నిరు.

1. బదద్దకమే అసల పపముం, అద పేదరికనకి కరణముం
2. మనషికి వలగనచిచ్చు మనవికసానకి తోడప్పుడేది విదస.
3. గమసముం సిర్థరముంగా ఉముండాల, మారగ్గముం ఖచిచ్చుతముంగా నరష్ణుయముంచుకవాల, పత్రుయతన్నిముం రాజీలేన ధోరణలో 
సాగాల అపుడే విజయముం మనదవుతముంది
4. నరముంతరముం వలగ ససూరుసనన్ని చసూసి చకటి భయపడతముంది. నరముంతరముం శత్రుమముంచేవాణన్ని చసూసి 
ఓటమ భయపడతముంది."

5. విలవమైన వసత వు విలవమైన వారి దగగ్గర ఉముంట దనకి మరిముంత విలవ పెరుగతముంది.

6. నటకముం అనన్ని కళలలోకి కషస్టుతరమమైముంది
7. అసతసముం కనన్ని సతసముం అనముంత రటల  బరువమైనది, మముంచితనముం కడా అముంతే
8. "సిరి సముంపదల మముంచితననన్ని తీసకురావు. మముంచితనముం మాతత్రుముం అభమాననన్ని దీవనలను 
తీసకువసత ముంది."

9. నీ ఆశయ సాధనలో వయససారుల  విఫలముం చెముందిన పత్రుయతన్నిముం విరమముంచకు
10. ఓరుప్పుతో అసాధసమమైన కరాసనన్ని ససాధసముం చెయసవచుచ్చు
11. మనషి లక్షసముం నసయముం కముంట మముంచినది
12. నరుపేదల కషాస్టు లను చసూచ దద్రవిముంచే హధృదయముం కలవాడే మహతమ్మడ
13. మనసా వాచా కరమ్మణా పవితత్రుతను పటిముంచు.

 వివేకనముంద ససూతకుత ల
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సన్నిహితల లేన కకుల
రచన: డి. శ్రీ చాతరస, 7 వ తరగతి, రిషీ వాసలీ ససూక్కల్ , మదనపలల.

అనగనగా ఒక అడవిలో రముండ కకుల
ఉముండేవి.  ఆ కకుల ఇతర పక్షులతో సరిగా

కలసవి కదు,  మాటల డేవి కదు,  ఒముంటరిగా
ఉముండేవి. వాటికి సన్నిహితల ఎవరసూ లేరు. 

వాటికి  రముండ కకి  పిలలల.  కకుల  వాటి
పిలలలను  జగత్రుతతగా  పెముంచుకుముంటసూ  తమ
దరిన తామ బద్రతికేవి.

అయతే ఒకరోజన ఒక వేటగాడ వచాచ్చుడ.

ఆ రోజ కొముంచెముం చలగా ఉముందన,  ఆ చెటస్టు
కిముంద  నపుప్పు  పెటస్టు కునన్నిడ.  కొముంచెముం  సపు
అయాసక వళళ్ళుపోయాడ;  కనీ ఆ నపుప్పును
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మాతత్రుముం  అలగ  వదిలేసాడ.  మలల  మలలగా
గాల  వీసత ముండేసరికి,  ఆ  చుటస్టు పత్రుకక్కల  ఉనన్ని
గడిర్డ్ అముంటకునన్నిది. వాతావరణముం వేడకిక్కముంది.

దముంతో పిలలల ఏడవటముం మొదలపెటస్టు య;

కనీ  కకులకు  ఏముం  చేయాలో  తెలీలేదు!

పిలలల  దగగ్గరికి  వళళ్ళుటనకి  కడా  వాటికి
ధమైరసముం చాలలేదు. 

'పిలలల ఆ  వేడికి తటస్టు కలేవు' అన అవి తలల
కకి ఏడవటముం మొదల పెటిస్టుముంది. తముండిద్ర కకి
అకక్కడే వేరే చెటస్టు  మదికి ఎకిక్క "ఏడవకముండి!

అరవకముండి!  కదలకముండి!"  అన గటిస్టుగా కేకల
పెటిస్టుముంది. 

అముంతలో అటగా వళత నన్ని పవురముం ఒకటి, ఆ
హడావిడి  విన  అకక్కడికి  వచిచ్చు  చసూసిముంది.

పరిసిర్థతిన అరర్థముం చేసకునన్నిది. 

వముంటనే  తన  సన్నిహితడమైన  ఏనుగ  దగగ్గరకు
పరుగ పెటిస్టుముంది. "తస్వారగా రా! పపముం, ఆ కకి
పిలలల  మముంటలోల  ఇరుకుక్కనన్నియ.  వాటిన
కపడాల!"  అన  దనన్ని  పిలచుకొచిచ్చుముంది.

ఏనుగ  కడా  నడససూత  నడససూతనే
ఆలోచిముంచిముంది:  దరిలో  ఉనన్ని  ఓ

మడగలోముంచి  తముండముం  నముండా  నీళళ్ళు
పీలచ్చుకొన వచిచ్చుముంది.

ఆ నీళలన బలముంగా ఊసి, మముంటలన్ని ఆరిప్పుముంది. 

కకుల  పవురానకి,  ఏనుగకి  కధృతజజ్ఞాతల
చెపప్పుయ.  "ఓ,  దీనదమముంది,  ఒకరికొకరముం
సాయముం"  అన  అవి  రముండూ  చెటస్టు పటస్టు ల
వేసకొన వళళ్ళుపోయాయ. 

వాటిన  చసూసాక  అరర్థమమైముంది  కకులకు-

'సన్నిహితల  వుముండటముం  చాల  మఖసముం-

సన్నిహితల ఉముంట బాగముంటముంది' అన. అట
తరాస్వాత అవి ఇతర పక్షులతో సన్నిహముం చేసినెమై.
అనన్నిముంటితోటీ కలసిమలసి ఉముండసాగినెమై. 



 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of India
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బజ్యేసంకు వార నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా పపతిసార 
రర. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో డబబ్బ 
కటస్టుకసండి-  నరగా మీ అకస్కూసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పపసస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాస్టు కులో ఉనర్నె సెటుల్లో
(సమారగా)

వెల (రర)

(పోసస్టుజి రర 50  అదనసం)

1 2011 Set 1 500 20

2 2012 Set 8 10 160

3 2013 Set 3 76 75

4 2014 Set 10 314 250

5 2015 Set 7 753 175

6 2016 Set 8 905 200

7 2017 Set 7 1202 175

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీస దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లోన మీ మితప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పిలల్లోల చెపిప్పిన కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతనార్నెయ! ఇపుప్పిడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పిసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసస  చసంద:

రర. 360/- (పోసస్టుజీ మరయ యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పిటకపుప్పిడు సాధారణ పోసస్టు లో పసంపబడతయి.

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందల కటస్టుటసం చాల 
సలవ!    కపడిట కారర్డ ల దర్వరన, డెబట కారర్డ ల దర్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దర్వర 
కూడా కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతకుస్కూన పన కూడా 
లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli



కొతతపలల్లి గురరించి ఓ పేజ
పూరరరిం ఒక రాజుగారకి ఉనన్న నలుగురు కొడుకులలూ అపపయోజకులయయ్యారట. బహుశ: తరిండడ్రిగార కపమశిక్షణ
మరీ ఎకుక్కువవపోయరిందేమ, వాళల్లికి ఏరిం చెపప్పినా అరరరిం కావటల్లిద. తలల్లిదరిండుప లలూ, అమాతయ్యాలలూ, గురువులలూ
ఏరిం  చెపప్పిలని  నోరు  తెరచినా  వాళల్లి  చెవులు  మలూసుకుపోతనాన్నయ.  తెలవి  తేటలకేమీ  తకుక్కువ  లేద.

ఉనన్నదలల్లి  అపపయోజకతరమ. 

చివరకి  రాజుగారు విషష్ణుశరర్మ  అనే పరిండతడని రావిరించి,  ఆయనిన్న గౌరవిరించి,  తన కొడుకులన్న  చలూపరించి,

"వాళల్లిని మీరే తీరర్చిదిదద లని వేడుకునాన్నరు.విషష్ణుశరర్మ సరేనని వాళల్లిని వరింటబెటట కెళళ్ళారు.  ఆరు నెలలల్లి వాళల్లి
నలుగురలూ పపయోజకులవ తిరగి వచర్చిరు! 

విషష్ణుశరర్మ  వాళల్లిమీద  వాయ్యాకరణ  శాసత స లనలూ,  వేదమరింతత్రాలనలూ,  క్షతిడ్రియోచిత  యుదద్ధ  విదయ్యాలన్న  రుదదలేద.

పుసతకాలు మరింద పడేసి చదవకపోతే ఊరుకోనని ఉరమలేద.  కథలు చెబుతలూ పోయడు.  ఆ కథలే
రాజుగార కొడుకులన్న పపయోజకులన్న చేశాయ. నీతి చరిందిడ్రికగానలూ, పరించతరింతపరింగానలూ పేరరిందయ. 

కథలు, ఆటలు, పటలు వవృధాపోవు. వాటిల పలల్లిలకు వాళల్లిదవన ఒక పపపరించరిం దొరుకుతరింది. ఆ పపపరించరింల
సరచర్చిగా రెకక్కులరుర్చికురింటలూ తిరగి,  వాళల్లి  ఇతర పత్రాపరించిక విషయలన్న సునాయసరింగా నేరుర్చికురింటారు.

కథలు,  ఆట పటలు సద తీరుసత య.  సద తీరన మనసులు ఊరట చెరింది,  మరించి మనుషలన్న తయరు
చేసత య.  సమాజరింల శాసత స విషయలన్న లతగా నేరారలరింట మనుషలకు వాటి పటల్లి మకుక్కువ అవసరరిం.

కళలు ఆ మకుక్కువని నిరర్మసత య. 

తెలుగు పలల్లిలకు సరింతోషానిన్న ఇచేర్చిరిందకుగాను మానవీయ సప్పిరర్శ ఉనన్న కథలన్న, ఆటపటలన్న , విదయ్యా, విజజ్ఞాన,

వినోదలన్న పలల్లిల సరయ దవృకప్పిథరింల, బేషరతగా అరిందిరించే ఉదేదశరింతో "కొతతపలల్లి" మీ మరింద నిలర్చిరింది. పది
సరింవతత్సరాలుగా,  వరింద  సరించికలుగా,  చల  చల  కథలన్న,  పటలన్న,  బొమర్మలతో  సహా  అరిందరక
అరిందబాటల ఉరించుతనన్నది.

మీరు పలల్లిలవతే, ఈ రచనలన్న, బొమర్మలన్న, పటలన్న చదవరిండ, చలూడరిండ, వినరిండ, ఆనరిందిరించరిండ. ఇలరింటివి
మీకూ  వచిర్చి  ఉరింటాయ  అనేకరిం.  మాతో  వాటిని  పరించుకోరిండ.  మీ  రచనలన్న  కూడా  కొతతపలల్లి  పతిడ్రిక
పపచురరించగలద.  మీరు పెదదలవతే,  మళళ్ళా ఓసర పలల్లిల పపపరించరింలకి అడుగు పెటటరిండ.  వాళల్లికు నచేర్చివేవ
చలూడరిండ.  మీ పలల్లిలకు వీటిని చదివిపెటటరిండ,  వారచేత చదివిరించరిండ,  వాళల్లికు వినిపరించరిండ,  మీరలూ ఈ
పటలు పడుకోరిండ. మీలని సవృజనకూ పదను పెటటరిండ. పలల్లిలకు పనికొచేర్చి రచనలు ఏమవనా ఉరింట మాకు
పరింపరిండ.  సన్నహ హసత నన్నరిందిరించరిండ, మీకు చేతనెవన సయరిం చేయరిండ. 
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